
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu

Ogłoszenie o naborze nr 18563 z dnia 28 listopada 2017 r.

OFERTY DO

12
grudnia
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zgorzelec

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec

 

WARUNKI PRACY
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Praca w terenie, wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenie zwierzęcego, w tym nad
wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu
wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Zgorzelcu, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu,
prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu,
obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu,
aktualizacja listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań.
pobieranie prób monitoringowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości
Inspekcji Weterynaryjnej
prawo jazdy kat. B
prawo wykonywania zawodu lekarza
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,



DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
prawo jazdy kat. B - ksero
prawo wykonywania zawodu lekarza - ksero
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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 12 grudnia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec

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, wynosi co najmniej 6%.
tel. 75 77 520 64


