
Urząd Morski w Gdyni

Ogłoszenie o naborze nr 35696 z dnia 10 października 2018 r.
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DODATKOWE

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy oficer portu
do spraw: do spraw inspekcji przeciwpożarowej i ładunków niebezpiecznych
Kapitanat Portu Gdańsk

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ul. Kpt. Poinca 1, 80-561 Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Urząd Morski w Gdyni
ul.Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia

 

WARUNKI PRACY
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące – strefa bezpieczna
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ
kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu
oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczne
ustalanie, według wytycznych Kapitana Portu Gdańsk, warunków zabezpieczenia transportu, przeładunku i
składowania materiałów niebezpiecznych, prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych oraz sprawowanie nadzoru
nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń
współopiniowanie przedkładanych Kapitanowi Portu Gdańsk do uzgodnienia planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich i projektów budowlanych, zmian sposobu użytkowania obiektów i obszarów w
zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji technologicznych podmiotów
prowadzenie dochodzeń w sprawach pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby Izb Morskich



współpracowanie ze służbami ratowniczo-gaśniczymi portu w celach prewencyjnych oraz akcjach ratowniczych
prowadzenie kontroli stanu CTUs z ładunkami niebezpiecznymi na statkach i placach składowych terminali zgodnie z
wymogami IMO MSC.1/Circ.1442 oraz Balic MoU 2014
kontrolowanie przewoźników i operatorów terminali odnośnie przestrzegania uregulowań prawnych, związanych z
przewozem ładunków niebezpiecznych drogą morską statkami ro-ro (w tym ropax) w akwenie Morza Bałtyckiego
zgodnie z wymogami Balic MoU 2014
współpracowanie z desygnowanym koordynatorem Urzędu Morskiego w ramach zbierania i przetwarzania danych,
niezbędnych w celu uaktualniania informacji o Infrastrukturze Krytycznej w obrębie Portu Gdańsk

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe w obszarze: nauk ścisłych lub przyrodniczych lub technicznych
doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze: ochrona przeciwpożarowa lub morskie
dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
bardzo dobra znajomość języka angielskiego [B2 wg ESOKJ]
znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
znajomość przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie wykonywanych zadań
znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
umiejętność pracy w zespole
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze: ochrona przeciwpożarowa portów morskich
dyplom kapitana żeglugi wielkiej
prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 20 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:



Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze .........................................

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@umgdy.gov.pl; Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c RODO tj. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3
miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji
wyniku naboru; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych osobowych jest
obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz
złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą
elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 556,55 - 3888,22 zł
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 347 38 00 lub 58 355 31 71.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf
http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

