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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny d/s Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt
i Ochrony Zdrowia Zwierząt  

etat - 1, liczba stanowisk -1

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 Koordynacja monitorowania chorób zakaźnych zwierząt
 Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt
 Prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt
 Tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego
 praca w zespole
 wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii  w Pińczowie
u l .  Łą kowa  28 ,  28 - 400  P ińc z ów
u l .  Łą kowa  28 ,  28 - 400  P ińc z ów

tel.: (41) 357-74-63, fax: (41) 357-74-63,  e-mail:  pinczow.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwpinczow.topbip.pl

Pińczów, dnia 21 kwietnia 2017r.
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 siedziba  inspektoratu  mieści  się  na  piętrze,  brak  windy,  budynek  nieprzystosowany  dla  osób
niepełnosprawnych

 narzędzia i materiały: komputer, drukarka, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne
 kontakt ze zwierzętami
 praca w biurze przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: mile widziane doświadczenie zawodowe

Pozostałe wymagania niezbędne: 

 prawo wykonywania zawodu
 prawo jazdy kat. B
 znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania

administracyjnego
 umiejętność obsługi programów komputerowych 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 życiorys i list motywacyjny
 oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów

rekrutacji
 oświadczenie kandydata o korzystaniu w 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

Termin składania dokumentów: 31.05.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

ul. Łąkowa 28

28-400 Pińczów

Inne informacje:

Kandydaci  zakwalifikowani  zostaną  powiadomieni  o  terminie  rozmowy wstępnej,  oferty  otrzymane  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.  Oferty  odrzucone  zostaną  komisyjnie
zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63.
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