
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatek/kandydatów 

na stanowisko:  

inspektor farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku 

ul. Na Stoku 50 

80-874 Gdańsk  

Miejsce wykonywania pracy: 

           Gdańsk i teren woj. pomorskiego 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

 czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych przez ustawę Prawo farmaceutyczne,  

 prowadzenie dokumentacji: aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego oraz 

badań leków recepturowych,  

 czynności przygotowawcze w toku postępowań administracyjnych  

Warunki pracy 

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

praca terenowo-biurowa oraz praca z komputerem, wymagająca szczególnej koncentracji i 

umiejętności pracy w zespole 

 

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

stanowisko pracy wyposażone w komputer, znajdujące się na I piętrze budynku biurowego oraz  

w miejscach kontrolowanych jednostek, 

budynek, w którym mieści się inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich (wejście po schodach, brak windy, podjazdów, przystosowanych toalet) 

 

 

Inne  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

 wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (magister farmacji)  

 doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie                                 

z kierunkiem wykształcenia 



 pozostałe wymagania niezbędne: 

o posiadanie prawa wykonywania zawodu,  

o znajomość przepisów prawa farmaceutycznego,  

o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,  

o dobra organizacja pracy,  

o znajomość obsługi komputera  

wymagania dodatkowe  

 umiejętność pracy w zespole,  

 komunikatywność,  

 samodzielność, zdolność organizacji pracy,  

 odporność na stres  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys i list motywacyjny 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie                   

o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Inne dokumenty i oświadczenia:  

 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 świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie,  

 kopia prawa wykonywania zawodu 

Termin składania dokumentów:  

12-06-2015  

Miejsce składania dokumentów:  

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku 

Na Stoku 50 

80-874 Gdańsk 

Inne informacje:  

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat 

naboru będą dostępne na stronie www.wiif.nowybip.pl 

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone 

aktualną datą i własnoręcznym podpisem.  

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 

Telefon do kontaktu: (58) 300 00 92.  
 


