
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Ogłoszenie o naborze nr 24672 z dnia 28 marca 2018 r.

OFERTY DO

08
kwietnia
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
Dział ochrony i zdrowia zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Skierniewice

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice

 

WARUNKI PRACY
budynek dwupiętrowy bez wind
narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe
prowadzenie pojazdu służbowego
praca w terenie
stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz obsługa klientów zewnętrznych
zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ
przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych, rejestracja zgłoszeń oraz przeprowadzanie dochodzeń
epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej oraz jej likwidacja w terenie
wykonywanie kontroli urzędowych pod kątem przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakresie:
transport zwierząt, umieszczanie zwierząt na rynku, organizowanie targów i wystaw, prowadzenie
schronisk, zakładów wylęgów drobiu
wykonywanie kontroli urzędowych przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się
obrotem zwierzętami, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, prowadzeniem punktów kopulacyjnych
zwierząt oraz podmioty sektora akwakultury
organizacja i nadzór nad identyfikacją, rejestracją zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz przemieszczaniem
zwierząt w ramach importu oraz eksportu z wykorzystaniem programu TRACES
opracowywanie i aktualizacja planów programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pod zwględem
meryotrycznym
nadzór nad prawidłową realizacją programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
oraz koordynacja działań w tym zakresie
nadzór i kontrola prawidłowości wykonywania czynności wterynaryjnych wykonywanych przez lekarzy
wyznaczonych z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z zakresu zdrowia i
ochrony zwierząt
pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych
sporządzanie i przekazywanie sprawozdań merytorycznych z z akresu chorób zakaźnych zwierząt w



określonych terminach lub w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz prowadzenie innej
dokumentacji merytorycznej w nadzorowanym zakresie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe: 2 lata w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań związanych ze
zdrowiem i ochroną zwierząt
znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowanie administracyjnego i
egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
prawo jazdy kat. B
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
odporność na stres
dyspozycyjność
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
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: 08 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice
46-833-32-68

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%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice
osoba kontaktowa:
Katarzyna Najder
tel. 46-833-32-68

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.


