Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
Ogłoszenie o naborze nr 24806 z dnia 30 marca 2018 r.
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DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Racibórz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6
47-400 Racibórz

WARUNKI PRACY
Praca od poniedziałku do piątku, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze,
kierowanie samochodem służbowym

ZAKRES ZADAŃ
przeprowadzanie kontroli w siedzibach stad (kontrole wzajemnej zgodności, kontrole identyﬁkacji i rejestracji zwierząt
oraz ochrony zwierząt, kontrole w zakresie dobrostanu zwierząt, kontrole w zakresie higieny pozyskiwania mleka)
koordynowanie i nadzór nad realizacją programu zwalczania choroby Aujeszky`ego, BSE, wścieklizny zwierząt
pobieranie prób do badań
terminowe sporządzanie sprawozdań
udział w tworzeniu i aktualizowaniu planów kryzysowych
sporządzanie planów kontroli w zakresie wzajemnej zgodności oraz identyﬁkacji i rejestracji zwierząt
nadzór nad wykonywaniem czynności zleconych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przez
lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności
udział w nadzorze nad spełnieniem wymagań weterynaryjnych przez podmioty znajdujące się pod nadzorem
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu (przewóz zwierząt, targi i wystawy zwierząt, obrót zwierzętami i
utrzymywanie zwierząt gospodarskich, schroniska dla zwierząt)
obsługa programów informatycznych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (VetLink itp.)
współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
biegła obsługa komputera (WORD, EXCEL)
posiadanie prawa jazdy kategorii B
znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania
administracyjnego,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność,
kreatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia prawa wykonywania zawodu
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: 13 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6
47-400 Racibórz

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%.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 415 49 03.
Przewidywany okres zatrudnienia 12 m-cy.

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.

