
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile

Ogłoszenie o naborze nr 56593 z dnia 30 października 2019 r.

OFERTY DO

22
listopada
2019

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Piła

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile
ul.Siemiradzkiego 18
64-920 Piła

 

WARUNKI PRACY
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.
Praca wykonywana w siedzibie inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie.

ZAKRES ZADAŃ
Realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów celu zachowania warunków
weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy
ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.
Pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych.
Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile.
Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
Dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań.
Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów
krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Posiadanie prawa jazdy
Umiejętność biegłej obsługi komputera



Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
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: 22 listopada 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile
ul.Siemiradzkiego 18
64-920 Piła

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

a:3:{s:11:"rodo_field1";s:77:"Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile ul.Siemiradzkiego 18 64-920
Piła";s:11:"rodo_field2";s:72:"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ul.Siemiradzkiego 18 64-920
Piła";s:11:"rodo_field3";s:90:"dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie w celu naboru i nie będą nikomu
udostepniane";}

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%.
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.

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.


