
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Ogłoszenie o naborze nr 23165 z dnia 01 marca 2018 r.

OFERTY DO

15
marca
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Braniewo

teren powiatu braniewskiego

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Żeromskiego 22
14-500 Braniewo

 

WARUNKI PRACY
- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie oraz przeprowadzanie
kontroli na terenie powiatu braniewskiego,
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku podjazd dla osób
niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- Narzędzia i materiały pracy - samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, drukarka.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez
podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz,
Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem,
transportem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia
przez ludzi,
Organizowanie i nadzór nad pobieraniem prób do badań,
Wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach,
Analiza dokumentacji i prowadzenie postepowań wyjaśniających w sprawach dopuszczania do działalności,
aktualizacji bądź wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do
obrotu pasz oraz zbierania, przetwarzania, transportu, spalania ubocznych produktów pochodzenie
zwierzęcego,
Sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie
pasz,
Przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego
nadzoru,
Wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i
decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych
zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej,
postępowania administracyjnego,
Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie pasz, zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt, ubocznych produktów zwierzęcych,
Posiadanie prawa jazdy kat. B
Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania
prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
komunikatywność, dyspozycyjność
kultura pracy i kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby
lekarsko-weterynaryjnej)
Kserokopia 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 dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15 marca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Żeromskiego 22
14-500 Braniewo
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji"



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%.
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, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do
składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym
ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.
922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Braniewie, ul. Żeromskiego 22, 14-500 Braniewo. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji
określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub
mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych 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.


