Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
•

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

•

inspektor weterynaryjny do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik 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 w Otwocku
ul. Andriollego 80
05-400 Otwock
Miejsce wykonywania pracy:
•

Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•

kontrola spełniania wymogów wzajemnej zgodności przez producentów w ramach systemu
dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

•

kontrola przemieszczania i oznakowania zwierząt.

•

kontrola dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego i
dobrostanu zwierząt.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-narzędzia i materiały: monitory komputerowe, urządzenia pomiarowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
•

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne

•

pozostałe wymagania niezbędne:
•

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

•

prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

•

podstawowe opanowanie MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

życiorys i list motywacyjny

•

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

•

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

•

oświadczenie 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

•

kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

•

kopia prawa jazdy kat.B

•

kopie świadectw pracy

•

kopie ukończenia studiów podyplomowych, staży, kursów, szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia
•

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

Termin składania dokumentów:
15-05-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
Andriollego 80
05-400 Otwock
Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 227792526
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę
prawnie chronioną

