
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach

Ogłoszenie o naborze nr 27426 z dnia 19 maja 2018 r.

OFERTY DO

02
czerwca
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

archiwalny

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gryfice

ADRES URZĘDU:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Śniadeckich 46c
72-300 Gryfice

 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Inspektoratu - obciążenie mięśniowo - szkieletowe, obciążenie narządu wzroku podczas
długotrwałej pracy przy monitorze ekranowym oraz praca poza siedzibą Inspektoratu - teren powiatu
gryfickiego, jazda samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami . Inspektorat znajduje się na drugim
piętrze, brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przywozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w
handlu,
kontrola realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom weterynarii,
realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące
działalność nadzorowaną,
aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
prawo jazdy min. kat.B
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych



Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
prawo wykonywania zawodu 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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02 czerwca 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Śniadeckich 46c
72-300 Gryfice

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%.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty,
które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod cv, listem
motywacyjnym i pod oświadczeniami.
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.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 384 76 59 wew. 23


