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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
21-400 Łuków Ul. Warszawska 16

Ogłoszenie nr 73277 / 16.01.2021

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności i
utylizacji

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

koniec naboru

Miejsce pracy

Łuków
Ul. Warszawska 16

Ważne do

27 stycznia
2021 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Prowadzi rejestr podmiotów nadzorowanych
Prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi
przy ich produkcji i umieszczaniu na rynku
Opracowuje sprawozdania z wykonywanych zadań
Wdraża postępowania administracyjne po kontroli
Realizuje program badań monitorigowych

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne pokrewne
Posiadanie prawa jazdy kat. B
W przypadku lekarza weterynarii - dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
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Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca biurowa (praca przy monitorze pow. 4 godz. dziennie), częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem
kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem słuzbowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami
podmiotów nadzorowanych.

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów
(do wglądu).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku większej ilości osób zainteresowanych - test wiedzy.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
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Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty 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
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Aplikuj do: 27 stycznia 2021

Aplikuj mailowo na adres: ksiegowosc.lukow@wiw.lublin.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 73277 / 16.01.2021.
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73277" na adres: Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Łukowie
ul. Warszawska 16
21-400 Łuków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (25) 798 26 13
lub mailowego na adres: ksiegowosc.lukow@wiw.lublin.pl

Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą przy ul. Warszawska
16, w Łukowie, tel.: 0257982613, adres e-mail: lukow.piw@wiw.lublin.pl Przedstawicielem Administratora jest Lech Melaniuk

 

2.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor
Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 502 202 037 , bądź mailową:
lukow.piw@wiw.lublin.pl

3.      Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in.
przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami
w ramach przepisów UE.  Szczegółowe Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej 

4.      Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.

5.      Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i
krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).

6.      Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7.      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.


