
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Ogłoszenie o naborze nr 18783 z dnia 01 grudnia 2017 r.

OFERTY DO

11
grudnia
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: ds. finansowo - kadrowych
Zespół ds. finansów, księgowości, administracji , informatyki i zaopatrzenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Grudziądz

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
 

WARUNKI PRACY
praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ
obsługa finansowa dotycząca funduszu epizootycznego, sprawdzanie rachunków pod względem
rachunkowym, sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych do UE
sprawdzanie rachunków wystawionych przez lekarzy wyznaczonych, sporządzanie list płac od umów
zlecenia
prowadzenie spraw kadrowych pracowników i byłych pracowników (wystawianie zaświadczeń związanych
z wykonywaniem zadania )
prowadzenie ewidencji środków trwałych , sprawozdawczość w tym zakresie (program Symfonia -"Środki
trwałe" )
prowadzenie kasy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
obsługa portalu Pue Mandaty (mandaty wystawione prze lekarzy weterynarii)
obsługa programu Eru - PZU (sprawozdawczość)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie , staż pracy minimum 5 lat w administracji weterynaryjnej
znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Weterynaryjnej
prawo jazdy kategorii "B"
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Weterynaryjnej



DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
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 grudnia 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
ul. Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz

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%.
dane kontaktowe: Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu ul. Dąbrowskiego 11/13
tel. 56 46 248-44 wew. 22
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia naboru.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.

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.


