
Grójec 

Inspektor 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na 
stanowisko: 

Warunki pracy 

 Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w 
rolnictwie. 

 Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - 
na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.).  

 Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym. 

 Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.). 

 W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa. 

 Siedziba oddziału mieści się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. 

 Toalety dostępne na miejscu. 

 Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax. 

 Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone. 

 Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych. 

Zakres zadań 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole dotyczące stosowania 
środków ochrony roślin 

 pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych 

 mon itoruje zużycie środków ochrony roślin 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole dotyczące wprowadzania 
do obrotu, konfekcjonowania, produkcji, składowania i przemieszczania środków ochrony roślin, 
reklamy środków ochrony roślin, wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego, importu 
środków ochrony roślin 

 współuczestniczy lub prowadzi pod nadzorem kierownika sprawy i kontrole podmiotów/przedsiębiorców 
prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz w zakresie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne  
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego  

 Prawo jazdy kat. B 

 Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin 

 Znajomość ustawy kodeks post ępowania administracyjnego 

 Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Rzetelność, komunikatywność 

 Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów 

 Radzenie sobie z presją, odporność na stres 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 Korzystanie z pełni praw publicznych 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 



 

 Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)  
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/inspektor_7663686.html 
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