
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Ogłoszenie o naborze nr 55805 z dnia 16 października 2019 r.

OFERTY DO

30
października
2019

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: Rolniczego handlu detalicznego
bezpieczeństwo żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zwoleń

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

 

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
- praca od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
- wyjazdy służbowe
- kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Inspektoratu jest na pierwszym piętrze
budynku, nie posiada windy.
Stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych
praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ
realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzecego i rozporządzeń
wykonawczych oraz rozporządzeń ( WE ) nr 178/2001, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004.
realizacja zadań wynikających z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji
niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w
żywności pochodzenia zwierzęcego
rejestracja podmiotów ubiegających się o wpis Rolniczego handlu detalicznego w tym prowadzenie rejestru
RHD
prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do Rolniczego handlu detalicznego
współpraca z inspektorami weterynaryujnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii
oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie konpetencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych



Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe:
umiejętność pracy własnej i w zespole
bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
wykonywanie zadań pod presją czasu
Staż pracy będzie dodatkowym atutem
prawo jazdy kat. B
znajomość obsługi komputera w szcególności programu Excel

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
w przypadku lekarza prawo wykonywania zawodu
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
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: 30 października 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z rekrutacją do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Zwoleniu ……………………………….. (data, podpis) KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu, ul. Lubelska 6, 26-700 Zwoleń, Telefon:
48 676 24 72 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji
do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zwoleniu na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego. 4.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą
podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub



ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
udziału w rekrutacji. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
________________________ podpis

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 ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane. Oferty nie
spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani
kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od
upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.
telefonu 48 676 24 72

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

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.

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf
http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

