Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
Ogłoszenie o naborze nr 11428 z dnia 27 maja 2017 r.

OFERTY DO

16
czerwca
2017
WYMIAR ETATU

1
STANOWISKA

1
STATUS

nabór
w toku
DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Białobrzegi
ADRES URZĘDU:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontrole
w terenie, praca przy komputerze, III piętro, budynek bez windy, toalety niedostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ




Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję
weterynaryjną.
Prowadzenie dokumentacji i wymaganej
sprawozdawczości.
Przyjmowanie próbek do badań w ramach monitoringu
żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE









Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe: 1 rok
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
prawo jazdy kategorii B
znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE


znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz
kodeksu postępowania administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE









Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo
wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
kopia prawa jazdy kategorii 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: 16 czerwca 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego
dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

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%.
Praca w zastępstwie nieobcego członka korpusu służby cywilnej.
Wymagane oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz
własnoręcznym podpisem.
Dopisek na kopercie - "Oferta pracy"
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 613 47 78 w godz. 8-16

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.

Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi
obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:




są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia
zatrudnienia na terytorium Polski,
ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona
jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających
znajomość języka polskiego przez osoby
nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej.

