
 
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa i woj. mazowieckie 

Stanowisko Starszy inspektor ochrony środowiska 

Nazwa firmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Opis stanowiska 

Warunki pracy 
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym mieszczącym się na terenie 
budynku. 
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich, 
winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. 
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, 
niedosłyszącym oraz głuchoniemym. 
Kontakty z pracownikami w innych działach. 
Praca biurowa przy monitorze ekranowym. 
Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie w warunkach środowiskowych. 
Prowadzenie samochodu służbowego (również w warunkach terenowych).  
Zakres zadań 

• prowadzenie obserwacji elementów hydromorfologicznych wód powierzchniowych, 
wykonywanie oceny hydromorfologicznej 

• wykonywanie analiz zgromadzonych danych z monitoringu wód na własnym terenie 
w celu opracowania okresowych ocen stanu wód dla całego województwa 

• współpraca w zakresie prac prowadzonych w celu opracowania programu 
monitoringu wód w województwie mazowieckim 

• gromadzenie wyników pomiarów i badań środowiska uzyskanych w ramach 
monitoringu wód z terenu działania w celu terminowego przekazania kompletu 
wyników do GIOŚ 

• współpraca przy opracowywaniu informacji tematycznych, raportów przeznaczonych 
do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową oraz w celu 
informowania społeczeństwa o stanie środowiska 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 
wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, geologii lub pokrewne  

• umiejętność obsługi aplikacji MS Office 
• podstawowa znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony 

środowiska, Prawo wodne 
• znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie oraz zarządzenia 

Prezesa Rady Ministrów ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby 
cywilnej oraz ws. zasad etyki korpusu służby cywilnej 

• umiejętność tworzenia opracowań i raportów 
• łatwość komunikacji 
• prawo jazdy kat. B 
• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 
• znajomość metody River Habitat Survey (RHS), znajomość metody Lake Habitat 

Survey (LHS), znajomość normy PN-EN-14614:2008 (Jakość wody- Wytyczne do 
oceny hydromorfologicznych cech rzek) 

• znajomość systemu informacyjnego GIS 
• umiejętność wystąpień publicznych, udzielania wywiadów 

Data wygaśnięcia 
oferty pracy 2017-02-14 00:00:00 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/starszy-inspektor-ochrony-
srodowiska_1532383.html 


