
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

Ogłoszenie o naborze nr 9591 z dnia 23 marca 2017 r.

OFERTY DO

07
kwietnia
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ryki

ADRES URZĘDU:

08-500 Ryki
ul. Wyczółkowskiego 10A

 

WARUNKI PRACY
- praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym
- praca przy komputerze
- siedziba inspektoratu - 2 piętro (budynek bez windy)

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
przygotowywanie decyzji administracyjnych
prowadzenie obowiązującej dokumentacji
prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
prawo jazdy kategorii B
umiejętność obsługi komputera
znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
komunikatywność
samodzielność, dyspozycyjność
umiejętność pracy w stresie



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
Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
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: 07 kwietnia 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki

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%.
Informacje kontaktowe:
tel/fax : 81 865 10 61
e-mail: ryki.piw@wiw.lublin.pl
ryki.piw@wetgiw.gov.pl


