Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
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: 8
Adres urzędu:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Pienista 71, 94-109 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• obsługa zgłoszeń alarmowych (w tym zgłoszeń obcojęzycznych), zgodnie z przyjętymi
zasadami i procedurami,
• obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, w szczególności konsoli
operatorskiej i zestawu komputerowego,
• współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
• wymiana informacji i danych z Policją, Państwową Strażą Pożarną i dysponentami zespołów
ratownictwa medycznego,
• niezwłoczne powiadamianie o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu
systemu powiadamiania ratunkowego.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca samodzielna
praca wymagająca koncentracji
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
• wykształcenie: minimum średnie,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych lub wyrażenie zgody na
udział w szkoleniu dla operatorów numerów alarmowych1,
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ukończenie szkolenia i złożenie wymaganego egzaminu z wynikiem pozytywnym, będzie warunkowało dalsze
zatrudnienie

dodatkowe:
• znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ochronie przeciwpożarowej, Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, zarządzaniu
kryzysowym oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego,
• umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,
• umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu (lub braku) orzeczonego stopnia niepełnosprawności,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopia ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych lub pisemne oświadczenie o
wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu dla operatorów numerów alarmowych,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie
kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym.
Termin składania dokumentów:
24 sierpnia 2015 r.
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta – bud. C, parter
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
z dopiskiem „Oferta pracy – operator numerów alarmowych”
Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie brutto: 1.750 zł, zaś od następnego miesiąca po złożeniu
wymaganego egzaminu z wynikiem pozytywnym: 2.500 zł + dodatek stażowy
Przewidywany termin zatrudnienia: po 1 września 2015 r.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 7 miesięcy.
Praca w równoważnym systemie czasu pracy.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i
oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w
polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani
do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o
podawanie adresów e-mail (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie

elektronicznej).
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) każdy kandydat ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Siedziba administratora danych :
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-51.

