
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Ogłoszenie o naborze nr 17842 z dnia 10 listopada 2017 r.

OFERTY DO

30
listopada
2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Czarnków

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków

 

WARUNKI PRACY
-Praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7,00-15,00)
-Praca w terenie (pow.czarnkowsko-trzcianecki) - przeprowadzanie kontroli
-Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
-Narzędzia pracy:komputer, sprzęt biurowy
-Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)

ZAKRES ZADAŃ
Opracowywanie programu i planu dot.monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
Kontrola prawidłowości przeprowadzania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii badań monitoringowych
zwierząt, sporządzania dokumentacji pokontrolnej
Opracowywanie akt szkodowych dot.likwidacji zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną w celu wypłaty
odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte chorobą zakaźną
Przeprowadzanie kontroli miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schroniska dla zwierząt
Kontrola przewoźników i środków transportu przewożących zwierzęta
Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
sprawozdawczości oraz niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu wypracowania współnej polityki na rzecz
ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Nadzór nad pobieraniem i wysyłką prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia
lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Posiadanie prawa jazdy



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

WYMAGANIA DODATKOWE
Znajomość prawa weterynaryjnego i procedur postępowania administracyjnego
Umiejętność obsługi komputera

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kserokopia prawa jazdy
Kopie swiadectw ukończonych specjalizacji, kursów i szkoleń
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: 30 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul.Kościuszki 88
64-700 Czarnków

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.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o
czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

adres strony urzędu: www.piw-czarnkow.pl



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.


