
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 2c

Ogłoszenie nr 101864 / 02.07.2022

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Umowa o pracę na czas
zastępstwa

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Kamienna Góra
ul. Wałbrzyska 2c

Ważne do

29 lipca
2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Prowadzenie spraw związanych z nadzorem weterynaryjnym nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzecego,
Prowadzenie dokumentacji zwiazanej z w/w nadzorem,
Obsługa systemów informatycznych z zakresu nadzoru,
Prowadzenie sprawozdawczości.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej;
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego;
Umiejętność obsługi komputera;
Prawo jazdy kat. B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Inspekcji Weterynaryjnej,



Umiejętność pracy w zespole,
Umiejętność organizacji pracy własnej,
Umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Co oferujemy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

Za wieloletnią pracę członek służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę",

Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem,

Miejsce do odświeżenia się.

 

 

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

- Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

- Praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu (w terenie),

- Prowadzenie samochodu służbowego,

- Kontakt z klientami,

- Kontrola nadzorowanych zakładów,

- Kontakt ze zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,

- Pobieranie prób do badań laboratoryjnych,

- Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności inspekcji,

- Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,

- Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze), brak windy i
podjazdów. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiwających



pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych
dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów
(do wglądu).
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-08-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty 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
Kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty 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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 29 lipca 2022

Aplikuj mailowo na adres: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 101864 / 02.07.2022.
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101864" na adres: Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 757430264
lub mailowego na adres: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://piwkamiennagora.pl/oferty-pracy/

Dokumenty należy złożyć do: 29.07.2022



Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze z siedzibą:
ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra.

 

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż
określone w art. 221 Kodeksu Pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie danych w
celach rekrutacji.”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze  z siedzibą:
ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra;

2.       Z Administratorem można się kontaktować:

·         telefonicznie pod numerem: 75 743 02 64;

·         mailowo na adres skrzynki: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl

3.       Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl

4.       Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu postępowania rekrutacyjnego w oparciu o przepisy
Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, jako wyrażenie zgody na potrzeby
dalszych rekrutacji oraz na potrzeby przetwarzania podanych danych osobowych innych niż wymagane.

5.       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie
odrębnych przepisów.

6.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów
aplikacyjnych.

7.       Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.       Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym
wyłącznie na profilowaniu, wycofania zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

9.       Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


