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Informacja o naborze wewnętrznym nr 1/2019 
Urząd Morski w Gdyni 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
do spraw inspekcji państwa bandery (FSC) 
INSPEKTORAT PAŃSTWA BANDERY (FSC) 
Wymiar etatu: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia 
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy 

 kierowanie pracą zespołu inspektorów oraz pod nieobecność głównego inspektora koordynowanie pracą pracowników inspektoratu  

 przeprowadzanie inspekcji oraz audytów państwa bandery statków o polskiej przynależności oraz wydawanie odpowiednich certyfikatów statku morskiego  

 planowanie, organizowanie oraz koordynowanie procesem przeprowadzanych inspekcji oraz audytów państwa bandery statków o polskiej przynależności  

 dokonywanie analizy wyników przeprowadzanych inspekcji państwa bandery statków o polskiej przynależności w zakresie rodzajów poleceń wydanych dla armatora oraz 
kapitana statku 

 przeprowadzanie kontroli stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku na podstawie pisemnego wniosku stacji atestacji 

 ewaluacja procesu realizacji zadań dotyczących rejestracji i nazw statków oraz dzienników i innych dokumentów zawierających dane statków 

 opracowywanie oraz opiniowanie projektów regulacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku: administracja, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn lub nawigacja 
doświadczenie: 5 lat pracy na statku w dziale pokładowym/maszynowym na stanowisku na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej lub 3 lata w obszarze 
przeprowadzanie inspekcji państwa bandery 

 dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym/maszynowym w żegludze międzynarodowej  

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ) 

 znajomość przepisów dotyczących prawa morskiego w zakresie wykonywanych zadań 

 znajomość przepisów dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku 

 znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań 
WYMAGANIA DODATKOWE 

 dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku systemy zarządzania jakością standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)  

 dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym/maszynowym w żegludze międzynarodowej 

 5 lat doświadczenia w obszarze przeprowadzanie inspekcji państwa bandery 

 wiedza z zakresu zarządzanie jakością oraz kontrola i zarządzanie ryzykiem 

 umiejętność zarządzania zasobami 

 umiejętność zarządzania personelem 

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 formularz aplikacyjny 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej) 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe  (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej) 

 kopie innych dokumentów, które kandydat uzna za istotne dla przebiegu procesu naboru 

Termin składania dokumentów: 18/02/ 2019 
Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Morski w Gdyni 
Kancelaria Ogólna 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
z dopiskiem: Informacja o naborze wewnętrznym nr …………………             lub elektronicznie na adres: kadry@umgdy.gov.pl 

Inne informacje 
 oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni lub na adres poczty 

elektronicznej: kadry@umgdy.gov.pl) 

 aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4476,60 zł - 4776,42 zł  

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:   58 355 33 10 lub 58 355 31 71                   
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