Urz d Morski w S upsku
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
kapitan portu w Porcie eba
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: eba
Zakres zada wykonywanych na stanowisku pracy:
kierowanie dzia alno ci kapitanatu
nadzór nad bezpiecze stwem ruchu morskiego w Porcie eba
nadzór nad ratownictwem morskim oraz zabezpieczeniem mienia wyrzuconego przez
morze
nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki p ywaj ce i u ytkowników portu
przepisów portowych
prowadzenie dochodze w sprawach wypadków morskich
dora ne kontrole jednostek p ywaj cych i nabrze y portowych
prowadzenie dokumentacji s b zmianowych i sprawozdawczo ci
Wymagania zwi zane ze stanowiskiem pracy
n iezb d ne
wykszta cenie: wy sze zwi zane z gospodark morsk
do wiadczenie: 6 miesi cy do wiadczenia zawodowego w obszarze zwi zanym z
gospodark morsk
pozosta e wymagania niezb dne:
o dyplom starszego oficera pok adowego
o bardzo dobra znajomo j zyka angielskiego
o umiej tno kierowania prac zespo ow
o zdolno szybkiego podejmowania decyzji
wymagania dodatkowe
wskazane miejsce zamieszkania w ebie lub okolicach eby
Wymagane dokumenty i o wiadczenia:
yciorys i list motywacyjny
wiadczenie kandydata o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji
wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe ni praw publicznych
wiadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy lne
przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie
kopia dokumentu potwierdzaj cego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
asnor cznie podpisane w/w dokumenty i o wiadczenia
kopie wiadectw pracy

Termin sk adania dokumentów:
15-05-2009
Miejsce sk adania dokumentów:
Urz d Morski
Sienkiewicza 18
76-200 S upsk / sekretariat
Inne informacje:
Inspektorat Administracji Portów- tel. 059 84 74 258.
Z kandydatami spe niaj cymi wymagania formalne zostanie przeprowadzone dalsze
post powanie rekrutacyjne. Brak informacji w okresie miesi ca od daty wyznaczonej
na sk adanie dokumentów oznacza negatywne rozpatrzenie oferty.

