Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie
Ogłoszenie o naborze nr 33433 z dnia 05 września 2018 r.
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DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
zespół ds. Bezpieczeństwa żywności , Pasz i Utylizacji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Choszczno

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Choszcznie ul. MALCZEWSKIEGO 17/1, 73-200 Choszczno

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Choszcznie ul. MALCZEWSKIEGO
17/1, 73-200 Choszczno
teren powiatu choszczeńskiego

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie inspektoratu- praca na parterze i I piętrze budynku nie posiadającym podjazdu, windy. Brak
dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Reprezentacja urzędu w zakładach produkujących środki spożywcze, praca poza siedzibą urzędu, wysiłek ﬁzyczny.

ZAKRES ZADAŃ
nadzoruje zakłady produkujące i wprowadzające do obrotu artykuły pochodzenia zwięrzecego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa żywności
prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości z wykonywanych zadań
pobieranie prób do badań monitoringowych w celu wykrycia czynników szkodliwych dla ludzi
planuje budżet w zakresie higieny żywności
kontroluje dobrostan zwierząt w rzeźniach w celu wyeliminowania nieprawidłowości
kontroluje warunki przechowywania oraz prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego w podmiotach nadzorowanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji
weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe: w obszarze pracy związanym z żywnością
prawojazdy kategori B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe STUDIA PODYPLOMOWE WETERYNARYJNE LUB POKREWNE , PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE
HACCP, GMP. GHP ORAZ AUDYTOWANIA, POBIERANIA PRÓB ŻYWNOSCI KSIĄZECZKA ZDROWIA DO CELÓW
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH , DOSKONAŁA OBSŁUGA PAKIETU OFFICE,
doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/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
dyplom, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy
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
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHOSZCZNIE
UL. MALCZEWSKIEGO 17/1
73-200 CHOSZCZNO
Z DOPISKIEM - OFERTA PRACY INSPEKTOR HŻ-

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: INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W
CHOSZCZNIE UL. MALCZEWSKIEGO 17/1.73-200 CHOSZCZNO. choszczno.piw@wetgiw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Ireneusz Nowakowski e - mail iod@piwchoszczno.pl 957652303 wew. 23
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: zespół ﬁnansowo- ksiegowo - administracyjny Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego
Inspektoratu w Choszcznie
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%.
Nasz adres --------http://piw.choszczno.ibip.pl/public/
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, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane .
Zastępstwo na czas nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
KONTAKT POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE - DARIUSZ RANISZEWSKI 957652303

