
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Główny Specjalista ds. Systemu Jakości poszukuje 

kandydata na stanowisko:  asystent  

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywanej pracy: Olsztyn 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 

1. Opracowywanie dokumentacji ogólnej systemu zarządzania jakością. 
2. Nadzór i aktualizacja dokumentacji systemu zarzadzania jakością.  
3. Prowadzenie, kompletowanie oraz archiwizowanie dokumentacji systemu jakości. 
4. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
5. Sporządzanie dokumentacji po przeprowadzonych auditach.  
6. Przygotowanie i składanie kierownictwu rocznego raportu z zakresu systemu jakości. 
7. Nadzorowanie i ocena działań korygujących w obszarze systemu jakości  po przeglądach systemu jakości oraz auditach 

wewnętrznych i zewnętrznych, 
8. Nadzór oraz aktualizacją przepisów prawa zawartych w rejestrze wymagań prawnych ogólnych. 
9. Podejmowanie szybkich działań naprawczych w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości w systemie jakości. 
10. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w zakresie systemu jakości.  
11. Doradzanie oraz monitorowanie w zakresie systemu jakości oraz wiedzy merytorycznej zarówno pracownikom działalności 

nadzorowej WSSE jak i PSSE. 
12. Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Powiatowych Stacjach  

Sanitarno-Epidemiologicznych w pionie nadzoru sanitarnego. 
13. Systematyczne, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zakresie systemu zarzadzania jakością.  

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

Niezbędne: 

1. Wykształcenie – wyższe drugiego stopnia. 
2. Studia podyplomowe o specjalności mającej zastosowanie w zakresie systemu zarządzania jakością oraz studia 

podyplomowe mające zastosowanie w realizacji zadań państwowej inspekcji sanitarnej. 
3. Znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  
4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań minimum 5 lat.            

          
Dodatkowe:      

1. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomości programów Word, Excel.   
2. Umiejętność pracy w zespole oraz dobra komunikatywność.  
3. Samodzielność.  
4. Dobra organizacja pracy.   

 

Dokumenty niezbędne: 

 CV i list motywacyjny; 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. 
 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 Dokumenty należy składać do: 29.01.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)  

 Miejsce składania dokumentów: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16,                        

10-561 Olsztyn, pok. 220 

 

Inne informacje: 

 WSSE w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną; 

 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

  


