
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Ogloszenie o naborze nr 43321 z dnia 22 lutego 2019 r.

OFERTY DO IVYI{IAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOVIE

31
rltrca
2019

Powiatowy Lekae Weterynarii poszukuje kandydat6w\kandydatek na stanowisko:

AOAES URU fOU.

Pouhtoiry InrpaKor.t W.t rynlrll u Pozn.nlu
ul.Grunr.ld2ta 2lio, 6G155 Poma6

do spraw: bezpieczetlstwa iywnoEci
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

inspektor weterynaryjny

Mlej5at !',llt<ONYi!ANlA PRAaY

Porna6

WARUNKI PMCY
Praca od poniedzialku do piAtku w godzina(h 07:0G15:00. kaca wykonywana w pozycji pruemiennq 8 godz. dzienni€ na
terenie Powiatowego lNpeltoratu lveterynarii lub na zewnqtr. - wyjazdy * cetu kontroli podmiot6w. Samodzielne
kieowanie sarnochodem, P6ca lekka, maly wydatek energetyczny. BudFek paFto6owany dla os6b niepelno6praf,nyah
{bariery. winda, podjazd)

ZAKRES ZADAN

. Analiza bieitcych trctr2eb wynikajQcych z nadzom Powiatowego Lekarza tveterynadi w poznanru nad
bezpieseish/em produktdw pochodzenia zwierzecego w Swietle obowiQzujqcych pzapisdw prawa krdjowego.
unijnego, inSrukcii i wytycznych.

. Prowadzeflie rejestncji podmiot6w i kontrola realiaacji warunkdw weterynaryinych pzez podmioty zajmujace sie
po2yskiwaniem, Fzetw66twem, ptzechowywaniem I fansportem 5rodkiw sljorywczych pochodzenia zwierzecego,
wq. spor2Qdzonego hainonogramo kont'oli nadrorowany(h podmiotiw na dany rok.

. Przygotoy,ywanie dla Powlatowego Lekana Weterynariiw poznaniu projekt6w decfzji administracyjnych t-szej
instancii.

. Prcx,adzenie monitorowania substancjj nledozwolonych. pozostalo6ci chemicznych, biologiaznych, produkt6w
leczniczych i skaief promleniotw6rczych u zwierzQt, w ich wydalinach, Wdzielinach, w tkankach lub naaadach
zwierrQt, w produktach pochodzenia zwierzecego, w wodzie pne2naczonej do poienia zwier2Qt oraz paszach 2godnie
z krajowym planem monltorlngu pozostaloSci.

. Prowadzenie obowiizujQcej dokumentacjiz wykonwyanych zadai oraz spor2ad2anie sprawozdaf, anatiz i
korespondencji w zakresle posiadanych uprawnlefi .

. Konfob prawidloriogci prowadzenia badania zwierzet rzernych i miesa pzez lekarly wete.ynarii wyaac?onych
przez Po$atowego Lekarza lveterynarii w Poznaniu.

. lvsp6ldzialanie 2 podmiotami Fodukujacymi grdki spoiyrcte pochodzenia zwieaeaego w zakresie podno6zenia
higieny i zdrowotnoici lrodk6w spoiywczych pochodzenia zslenerego. Rozpatry*anle izalatwienie spraw
pr.ekarywanych pr2ez te jednostki.

. Rozpatrywanie skarg I wnloskdw bqdAcych w kompeten.ji Inspekcja tveterynaryjnej, zglaszanych pr?ez osoby

. Wykonywanie kontroll* nadzorowanych podmiotach w zakresie bezpiec2efstwa iywnoSci, eksporcie i imporcie w9
przyiQtego na dany rok hafmonogftrmu.

. Prowadzenie w imieniu Powiatowego Lekaaa Weterynarii wyceny ?wierzQt zabitych lub poddanych ubojooi 2 nakazu
organ6w Insp€kcji Weterynaryjnej.



. Konsultacja i wsp6lpraca 2 pionem diagnostyki weterynaryinejzHw

. ticzestnictwo w organazowaniu szkole6 dla organ6w Inspekcii weterynaryinej ora2 zainteresowanych podmiot6w.

WYMAGANIA NIEZBEDNE

. Wyksztalcenie: wy2sze weterynaryine

. doswiadczeniezawodow€i

. prawo wykonywania zawodu lekana wet€rynarii,

. biegla obsluga komput€ra w zakr€sie program6w Office,

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Korzystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazanie pGwomocnym vyyrokiem za umyslne przestepstwo lub umy6lne przestepstwo skarbowe

lVYMAGANIA DODATKOWE

. znajomojc ptzepisdw weterynaryinej administracji publicznej.

. znajomoSaiqzyka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym

. posiadanie prawo jazdy kat,B

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA NIEZBEDNE

. Kopie dokument6w potwierdzaiqcych spelni€nie wymagania niezbqdnego w zakresie wyksztaicenia

. Kopie dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie do6wiadcz€nia zawodow€go /
staiu pracy

. Olwiadczenie o posiadanlu obywatelstwa polski€go albo kopia dokumentu potwierdzaiQcego posiadanie polskiego

obvwatelstwa
. Oiwiad.zenie o kotzystaniu z pelni praw publicznych
. oswiadczenie o nieslazaniu prawomocnym wyrokiem za umySlne peestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE

. kopia dokumentu potwierdzaiQcego niepelnosprawno(t - w pr.ypadku kandydatel4kandydat6w, zami€rzaiacych

skorzystat z pieMsz€istwa vv zatrudnieniu w przypadku, gdy znaidQ siq w groni€ najlepszych

kandydateldkandydat6w
. kserokopia prawo jazdy
. olwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwananie danych osobowych do cel6w naboru

TERMINY I MIEJSCE SKTADANIA DOKUMENTOW

. ookumenty naleiy zlozyt dor 3l marca 2019 r.

. Decyduje data: wplywu oferty do uzedu

. i,lieisc€ skladania dokumentfuvl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznail
pok. nr 35

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe sQ przetwarzane zgodnie z prz€pisama rozpotzQdzenaa Parlamentu Europeiskiego j Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiQzku z ptzetwazaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/wE (RODO).

Kaldy kandydat przystQpuiqcy do naboru podaje swoie dane dobrowolnie- Bez podania wymaganych danych osobowych nre

bqdzie moiliwy udzial w nabor:e.

. Adminisvator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250, 60_166

. Kontakt do inspektora o(hronydanych: Powiatowy lnspektorat Weterynariiw Poznaniu ul. Grunwaldzka 250,60-166



. Cel paetwaeania danych: pr2eprou,adzenie naboru na stanowisko pracy w sluibie cywilnel. Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy hspektorat W€terynarii w Poznaniu ul. crunwaldzka 250, 60-166 poznan

. Okres pnechowywania danych: (zas niezbqdny do pr2eprowad2enia naboru na stanowisko pracy w slurbie cywilnej
(z uw?glqdnieniem 3 miesiQry, w k6rych dyrektor generalny urzqdu ma mo2liwo6a {yboru koteineqo wylonionego
kandydata, 'a 

przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczno<t obsadzenia tego samego stanowiska). t,Prawnienia:
o prawo iQdania od adminiatratora danych dostepu do danych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia

przetwa?ania, wniesienia sprz€ciwu wobec prz€twa?ania tych dany(h, a takie prawo do pr2eniesienia
danych; iQdanie w tej sprawie moina przeslat na adres kontaktowy administratora danych, podany powyiej

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
. Podstawa prawna p?etwarzanla danych: art. 22' Kod€ksu pracy ora? art. 26 i nast. ustawy z dnia 2t tistopada 2008

r. o sluibie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODo
. Inne informacje: podane dane nie bedQ podstawe do 2automatyzowanego podejmowania decyzji; nie bqdq tei

INNE INFOR[4ACJE:

W mresaQcu poprzedz.tQcym datq upublicnienia ogloszenia wskainik 2atrudnienia os6b niepetnospGwnych w urzqdzie,
w rozumieniu pr2epis6w o rehabilatacii zawodowej i spoleenej oraz 2atrudnianiu os6b niepelnosprawnych, nie wynosi co
najmni€j6%.
Oferty otrzymane lub uzupelnione po te.minie (nie bedQ rozpatrywane) decyduje data wplywu oferty do urzedu.
Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostanQ powi.dodieni telefonicznie lub e-mail€m ojego terminie. Po zako6czeniu
naboru oferty os6b nie zatrudnronych zostanQ znrs2(zone,

LEGENDA

Pl.rws:ei3tro dla o56b z nlepclndpr.wnokl.mi
Ogloszenie z tym symbolem oznacza. 2e pierwsu eistwo w zatrudnieniu majq osoby z niepelnosprawnojciami,
K6re spelniajQ ws2ystkie nastqpujQc€ warunkil
. 2loiyly w terminie of€rte wraz z dokumentem potwierdzajQcym niepelnosprawnosa,
. spelniajQ waninki wymienione w oglosu€niu,
. po rekrutacjiznalazt sie w gronie nailepszych kandydat6w.




