
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 8026 z dnia 01 lutego 2017 r.

OFERTY DO

11
lutego
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor
do spraw: zamówień publicznych
w Dziale ds. gospodarczych w Zespole ds. administracyjnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Wrocław

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu,
ul. Januszowicka 48
50-983 Wrocław

 

WARUNKI PRACY
komputer, w części budynków nie ma barier architektonicznych, możliwość poruszania się po budynku -
obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

ZAKRES ZADAŃ
przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych
przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wartości
zamówienia do kwoty pozaustawowej – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
ścisła współpraca z pracownikami działu w zakresie prowadzenia rejestru umów oraz ich analiza, w tym
kontrola realizacji zamówień
analiza umów, zamówień oraz opisywanie faktur w zakresie przeprowadzonych postępowań
przygotowywanie planu zamówień publicznych na podstawie danych z poszczególnych komórek
organizacyjnych przy współudziale głównego księgowego
sporządzanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
tworzenie we współpracy z innymi działami planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych
stanowiących część planów Inspektoratu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zamówień publicznych
znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
czynne prawo jazdy kat.B



Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych
skuteczna komunikacja
umiejętność współpracy
samodzielność i inicjatywa
zdolność negocjacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 11 lutego 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu,
ul. Januszowicka 48
50-983 Wrocław

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
tel. 71 367 70 16 wew. 144

LEGENDA



Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


