
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Ogłoszenie o naborze nr 33156 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

OFERTY DO

14
września
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny
do spraw: DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Leszno

ADRES URZĘDU:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LESZNIE
UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 150
64-100 LESZNO

 

WARUNKI PRACY
PRACA W SIEDZIBIE INSPEKTORATU, PRACA W TERENIE - OBSZAR POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, KONTAKT ZE
ZWIERZĘTAMI, WYJAZDY SŁUŻBOWE, UDZIAŁ W SZKOLENIACH, JAZDA SAMOCHODEM DO CELÓW SŁUŻBOWYCH, PRACA
PRZY KOMPUTERZE I INNYCH URZĄDZENIACH BIUROWYCH, BUDYNEK NIE JEST DOSTOSOWANY DO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ZAKRES ZADAŃ
• Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i
żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
• Prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów, warunków weterynaryjnych i sanitarnych w
zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
• Weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
• Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach
rolniczego handlu detalicznego,
• Kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
• Sporządzanie sprawozdań,
• Współpraca z Instytucjami w zakresie właściwości zespołu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE WETERYNARYJNE
staż pracy: 5 lat • WYKSZTAŁCENIE:WYŻSZE • PRAWO JAZDY KAT. B • PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA
WETERYNARII NA TERYTORIUM RP • ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WETERYNARYJNYCH • ZNAJOMOŚĆ
OBSŁUGI KOMPUTERA • POSIADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO • KORZYSTANIE Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH •
NIESKAZANIE PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe



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
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 14 września 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 150
64-100 LESZNO
Z DOPISKIEM "OFERTA ZATRUDNIENIA- STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru
podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe możliwy udział w naborze.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150 ,
64-100 Leszno, • Inspektorem ochrony informacji jest Lek. wet. Jacek Gmerek, adres e-mail Leszno.piw@wetgiw.gov.pl
telefon 65 529 94 09. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej •
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150 , 64-100 Leszno •
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z
uwzględnieniem 3 miesięcy, w którym dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: - prawo żądania od
administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu
wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres
kontaktowy administratora danych, podanych powyżej - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa
prawna przetwarzania danych: art.221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej w zw. z art.6 ust.1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

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%.

W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie
zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod
oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikowanej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie



dokumenty zostaną usunięte.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 655203963


