Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi Żeromskiego 84
Ogłoszenie nr 90511 / 06.01.2022

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

Wymiar etatu

Status

Miejsce pracy

Ważne do

1

1

koniec naboru

Żeromskiego 84

21 stycznia
2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji, w
tym szczególnie afrykańskiego pomoru świń
Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi z zakresie
chorób zakaźnych.
Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej
prawo jazdy kategorii B
znajomość obsługi komputera
aktualne zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
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Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej
znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego

Co oferujemy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu

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 w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, jazda samochodem służbowym, wyjazdy służbowe,
szkolenia. Kontrole w terenie, praca przy komputerze, III piętro, budynek bez windy, toalety niedostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Wymagane oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Dopisek na kopercie - "Oferta pracy nr..." Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 48 613 47 78 w godz. 8-16 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
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 prawa jazdy kategorii B
aktualne zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu
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
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skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 21 stycznia 2022
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90511" na adres: INSPEKCJA
WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia 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
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków
wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
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