
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Ogłoszenie o naborze nr 23968 z dnia 15 marca 2018 r.

OFERTY DO

30
kwietnia
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii , zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sępólno Krajeńskie

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Kraj.
ul. Kościuszki 17

 

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego ,
- do dyspozycji samochód służbowy ( parking przy budynku),
- praca przy komputerze,
- warunki pracy bardzo dobre,
- nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające,
- wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

ZAKRES ZADAŃ
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności
kontrole/nadzorcze związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
- prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań;
- współpraca z innymi zespołami inspektoratu;
- kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie
wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink);
- kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt;
- kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami
kopylacyjnymi i akwakulturą;
- przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
oraz przemieszczania zwierząt;
sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie
sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakźnych zwierząt oraz chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji
chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
prawo jazdy kateg. B
znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dowodu osobistego,
kopia prawa jazdy kat.B
kserokopia dyplomu ukończenia studiów lek.wet.
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: 30 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Kaj.
ul. Kościuszki 17
sekretariat

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%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za
najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie
podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3881225.



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.


