
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce

Ogłoszenie o naborze nr 47054 z dnia 08 maja 2019 r.
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1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: rolniczego handlu detalicznego (RHD)
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Hajnówka

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul.11 Listopada 22

 

WARUNKI PRACY
-praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie),
stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
-stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
-bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind, -kierowanie
samochodem,
-kontakt ze zwierzętami,
-kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekcyjnymi

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu
detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie
ewentualnych nieprawidłowości
Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w
ramach rolniczego handlu detalicznego
Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności oraz organizacja szkoleń, bieżąca
pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny
Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia
zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
Przygotowywanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z pełnionego nadzoru
Weryfikowanie przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
Kontrole pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
Prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE



Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Prawo jazdy kategorii B
Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz przepisów bezpieczeństwa żywności
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy
umiejętność obsługi urządzeń biurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy
.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 31 maja 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul.11 Listopada 22

z dopiskiem "Rekrutacja RHD"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce ul.11 Listopada 22,
17-200 Hajnówka tel.kont.85/682 25 96 w.5 e-mail hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Mordziołek tel.535 103 392 e-mail t.mordziolek@justpok.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa , dane nie będą
udostępniane osobom trzecim
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru



kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego
samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także
prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

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%.
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%.
Informacje o naborze oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Hajnówce www.piw-hajnowka.pl w zakładce aktualności.
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.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 25 96 w.5


