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DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
w zespole do spraw 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, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach,
jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.
Budynek nie jest dostępny do osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
kontrolowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych wraz z
prowadzeniem rejestru podmiotów nadzorowanych i bazy danych zakładów,
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji odnośnie przestrzegania warunków
weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego,
pobieranie prób produktów pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach wraz z
obsługą programu komputerowego E-KLIENT i CELAB oraz współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację
krajowego programu badań kontrolnych, obecności pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych
u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,
wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym,
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyznaczonymi do nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia
zwierzęcego lekarzami weterynarii i personelem pomocniczym, w zakresie ich czynności,
kontrola gospodarstw produkujących mleko surowe,
popularyzacja zasad higieny i dobrej praktyki produkcyjnej w nadzorowanych zakładach,
przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na
terenie powiatu leszczyńskiego,
prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami,
współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu, w zakresie podmiotów nadzorowanych,
prowadzenie kontroli bioasekuracji w stadach utrzymujących trzodę chlewną,
współpraca w zwalczaniu chorób zakaźnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji



weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku lekarza weterynarii
Prawo jazdy kat B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawo wykonywania zawodu
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy
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: 31 maja 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie
ul. Święciechowska 150
64-100 Leszno
z dopiskiem "oferta zatrudnienia- inspektor weterynaryjny ds bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia
zwierzęcego"

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 możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150,
64-100 Leszno tel.65 520 39 63, fax 65 529 94 09, e-mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 65 529 94 09 e-mail: ido@wetleszno.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Organ władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. Inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów zawartych z Powiatowym
Inspektoratem Weterynarii w Lesznie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których 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, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany 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

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf
http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

