
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce

Ogłoszenie o naborze nr 20947 z dnia 19 stycznia 2018 r.

OFERTY DO

28
stycznia
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor
do spraw: kontroli wymogów wzajemnej zgodności
w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sokółka

i teren powiatu sokółskiego

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce, ul 3 Maja 13,
16-100 Sokółka

 

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,

ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie dokumentacji i dokonywanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A,B i C
prowadzenie dokumentacji i dokonywanie kontroli IRZ
przekazywanie dokumentacji przeprowadzonych kontroli do Biura Powiatowego AR i MR
opracowywanie decyzji administracyjnych z restrykcjami na stada w których stwierdzono nieprawidłowości
IRZ
opracowywanie informacji i analiz z realizacji przeprowadzonych kontroli
kierowanie samochodem służbowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii dotyczy tylko lekarza weterynarii
prawo jazdy kategorii B
znajomość przepisów weterynaryjnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe



WYMAGANIA DODATKOWE
umiejętność pracy w zespole
kultura osobista i dyspozycyjność
umiejętność działania w sytuacjach stresowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii dotyczy tylko lekarza weterynarii
kopia prawa jazdy
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 świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających okresy pracy
kopie dokumentów potwierdzajacych ukończenie kursów i szkoleń

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28 stycznia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
ul. 3 Maja 13
16-100 Sokółka

z dopiskiem "Rekrutacja CC"

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%.
Informacje o naborze oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii www.piwsokolka.gov.pl. w zakładce ogłoszenia. 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.
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 7112327



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.

Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w
urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.


