
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Ogłoszenie o naborze nr 7002 z dnia 03 stycznia 2017 r.

OFERTY DO

13
stycznia
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: ds identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
w zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Tarnobrzeg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Tarnobrzegu
ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
39-400 Tarnobrzeg

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
39-400 Tarnobrzeg

 

WARUNKI PRACY
Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach.
Siedziba inspektoratu mieści się w budynku piętrowym /parter i piętro/. Brak windy.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie czynności kontrolnych przewidzianych przepisami weterynaryjnymi związanych z
identyfikacją i rejestracją zwierząt.
Wykonywanie czynności kontrolnych z zakresu wymogów wzajemnej zgodności.
Wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
Obsługa programów komputerowych / Platforma Aplikacyjna, przeglądarka SW IRZ/.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej
Prawo jazdy kat. B.
Umiejętność biegłej obsługi komputera.
Umiejętność pracy w zespole.
Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe



WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
Doświadczenie w pracy terenowej i administracyjnej.
Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów.

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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 13 stycznia 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
39-400 Tarnobrzeg

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%.
- dodatkowe informacje telefoniczne pod nr 15/822 27 52
- zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
- dokumenty należy złożyć w urzędzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta dot. naboru na stanowisko
inspektora weterynaryjnego"
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
- niezakwalifikowani nie będą powiadamiani
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów
- niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone

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.


