
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Ogłoszenie o naborze nr 22784 z dnia 22 lutego 2018 r.

OFERTY DO

04
marca
2018

WYMIAR ETATU

1/1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w dziale bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Tczew

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia
29 83-110 Tczew

 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu tczewskiego. Udział w
szkoleniach i konferencjach. Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy. Łazienki nie przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących,
wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną
mięsa i produktów mięsnych
nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u
zwierząt lub w żywności
pobieranie próbek do badań
kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni
sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawanymi nadzorami
współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu tczewskieo, w zakresie podmiotów
nadzorowanych
przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w
zakładach ne terenie powiatu tczewskiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawojazdy kat. b
prawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
znajomość przepisów prawa dotyczących IW ( w tym KPA)



Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Mile widziane doświadczenie w zakresie prac zwiazach z weterynarią

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
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
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: 04 marca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew

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%.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną
powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną
zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

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.


