Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim
NABÓR WEWNĘTRZNY
Data ukazania się ogłoszenia 13.12.2021.
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, w dziale bezpieczeństwa
żywności
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1


Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Rakoniewicka 42a
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Miejsce wykonywania pracy:


Grodzisk Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:









wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej,
certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie
zwierząt, przepisów dotyczących przewozu i transportu zwierząt oraz postępowanie ze
zwierzętami przed i w trakcie uboju,
kontrola zakładów produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
sprawozdawczość dotycząca powierzonych zadań

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań





praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
praca w siedzibie urzędu oraz w terenie (przeprowadzanie kontroli)
możliwość korzystania z własnego samochodu w celach służbowych
praca w zespole
wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy





praca przy komputerze
poruszanie się po budynku
brak dostosowanych schodów i toalet dla osób niepełnosprawnych
praca w terenie przy zwierzętach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne


wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe






umiejętność obsługi komputera
znajomość prawa weterynaryjnego
znajomość procedur postępowania administracyjnego
komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole
posiadanie własnego środka transportu (samochód)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:







życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia


kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy
znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
20-12-2021
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Rakoniewicka 42a
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie
określonym w ogłoszeniu ( decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet
dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne
określone w ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani
do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. W
ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych
dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 4421078, 691637156.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Z uwagi na to, że jest to ogłoszenie na nabór wewnętrzny oferty składać mogą tylko
osoby zatrudnione w korpusie służbie cywilnej

