
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Ogłoszenie o naborze nr 26406 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

OFERTY DO

07
maja
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

2

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: 1) zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 2) zdrowia i ochrony
zwierząt.
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ciechanów

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
ul. Letnia 17
06-400 Ciechanów

 

WARUNKI PRACY
PRACA W SIEDZIBIE I POZA SIEDZIBĄ INSPEKTORATU. WYJAZDY SŁUŻBOWE NA TERENIE POWIATU
CIECHANOWSKIEGO
NARZĘDZIA I MATERIAŁY PRACY: KOMPUTER, KSEROKOPIARKA, FAX, SKANER,NISZCZARKA
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE - NIEPRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BRAK OZNACZEŃ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
BRAK SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRACĘ OSOBOM NIEWIDOMYM
NIEDOSŁYSZĄCYM I GŁUCHONIEMYM

ZAKRES ZADAŃ
zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego
gospodarstw
obsługa systemu komputerowego TRACES
przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie
nadzorowanych podmiotów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wystawiania
świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami;
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do pobierania prób do
badań diagnostycznych i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
wystawianie świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami oraz wystawianie świadectw eksportowych
lub przed-eksportowych na rynek Federacji Rosyjskiej;
przygotowywanie zaświadczeń i opinii w zakresie wykonywanych zadań, sporządzanie sprawozdań i
informacji z wykonanych zadań;
sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
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
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: 07 maja 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
06-400 Ciechanów
ul. LETNIA 17
z dopiskiem " OFERTA PRACY"

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 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%.
Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Prosimy o wpisanie aktualnego adresu e mail.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Niezakwalifikowani
kandydaci nie będą informowani ani telefonicznie ani pocztą e mail.
Nie zwracamy nadesłanych ofert.
Niezakwalifikowane oferty zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy.

osoba do kontaktu
Jolanta Górska
tel. 23 672 28-56



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.


