
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze nr 26834 z dnia 10 maja 2018 r.

OFERTY DO

01
czerwca
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Maków Mazowiecki

ADRES URZĘDU:

ul. Mazowiecka 7
06-200 Maków Mazowiecki

 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość
wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt;
Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie
wymiany informacji w systemie informatycznym (TRACES);
Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z
ustawą o ochronie zwierząt;
Kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami
kopulacyjnymi i akwakulturą;
Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania
zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i
innych miejscach przebywania zwierząt;
Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie
sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
Przeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji
chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu zadań przewidzianych dla stanowiska
Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)



Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
Prawo jazdy kat. B i umiejetność prowadzenia samochodu
Umiejetność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji
dyspozycyjność
ukończone szkolenia i specjalizacje
kultura pracy i kultura osobista
znajomość jezyka obcego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Kopia prawa jazdy kat. B
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
Kopie kokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń i specjalizacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 01 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 7
06-200 Maków Mazowiecki
z dopiskiem " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny"

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%.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 71 71
235, 795-855-222.



Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form
kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.


