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Informacja o naborze wewnętrznym nr 5/2019 
Urząd Morski w Gdyni 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
starszy operator służby kontroli ruchu statków do spraw bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej 
Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego 
Wymiar etatu: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia 
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres: ul. Polska 2, 81-339 Gdynia 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy 
 koordynowanie pracy operatorów służby kontroli ruchu statków oraz dowodzenie służbą VTS w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

morskiego 
 wykonywanie czynności w zakresie świadczenia przez Służbę VTS serwisu informacji nawigacyjnych i hydrologiczno-meteorologicznych 
 wykonywanie czynności w zakresie świadczenia przez Służbę VTS serwisu organizacji ruchu statków awizowanych oraz serwisu asysty nawigacyjnej 
 koordynowanie pracy operatorów służby kontroli ruchu statków w zakresie świadczenia serwisu asysty morskiej zgodnie z wytycznymi IMO 
 prowadzenie całodobowej łączności i nasłuchu na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie 

łączności GMDSS oraz utrzymywanie stałej łączności operacyjnej pomiędzy CBM a MRCK 
 monitorowanie ruchu statków stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa ludzi 

lub środowiska morskiego oraz zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo statku 
 koordynacja procesu przepływu informacji w zakresie ochrony żeglugi morskiej i portów służbom współpracującym 
 zbieranie i przekazywanie informacji o wykrytych zanieczyszczeniach środowiska morskiego służbom współpracującym w ramach działania europejskiego systemu 

CleanSeaNet 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

 wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie 
wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego 

 doświadczenie: 3 lata w pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym oraz dyplomem na 
poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub wykształceniem wyższym o specjalności inżynieria ruchu morskiego albo 1 rok w pracy w charakterze operatora 
służby kontroli ruchu statków dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym oraz dyplomem na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ) 
 świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym 
 świadectwo operatora GMDSS (GOC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej  
 znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO oraz Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej 
 znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa i monitorowania ruchu morskiego w zakresie wykonywanych zadań 
 znajomość systemów monitorowania ruchu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów: AIS, SAT-AIS, LRIT 
 podstawowa znajomość Regulaminu Radiokomunikacyjnego w zakresie łączności morskiej 
 bardzo dobra obsługa komputera, diagnozowanie napotykanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji 
 umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz skuteczna komunikacja 

WYMAGANIA DODATKOWE 
 1 rok praktyki morskiej na stanowisku oficera wachtowego lub/i doświadczenia w pracy w charakterze operatora radiostacji brzegowej 
 kurs Operatora VTS  oraz obsługi ECDIS, SWIBŻ 
 posiadanie certyfikatów PFSO lub  SSO lub CSO, 
 dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym 
 biegła  znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ) 
 znajomość przepisów Służby VTS, przepisów portowych oraz dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań 
 znajomość działania i obsługi systemów i aplikacji: ECDIS, baza danych VTS, morskie systemy wymiany informacji 
 znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego oraz składania formalności sprawozdawczych 

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        19/09/2019 
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: 4 201,93 zł    

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:   58 355 36 00 lub 58 355 31 75                   
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