
PowiatorYy Inspektorat Weterynarii ty Poznaniu

Ogloszenie o naborze nr 51172 z dnia 18 lipca 2019 r,
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Powiatowy Lekar2 Weterynarii poszukuje kandydatdtv\kandydatek na stanotvisko:
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PorLtody Inrpcltor|t Wlt .t'..d| r Pozn ||lo
d.Grunralr& 25O, 6G166 Poan i

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczenstwa iywnoSci
Zesp6l ds. bezp ieczeistrya iyynoSci

'Solol6w" S,A. Oddzlal w Rob.koul.
Rolr.lowo, ul,Po.nai6k 14, 52{23 cdu

WARUNKI PMCY
Praca od poniedzialku do piqtku w systemie tr6jzmianovvym, wykont&ana przemiennle I godz. na terenie
nadzorowanego zakladu ivyterenie oraz pray komputer:e. Budyn€k nieprzystosowany dla os6b niepelnosprdwnych {brdk
vrindy, baner i podjazdu).

ZAKRES ZADAN

. Zapewnienie skuteczrego nadzoru weterynaryinego nad:akladami poriadaiQcymi uprawnienia na rynek USA popr:e2
weryfikacje i egzekrcje ptzepis6w Feder.lnych hsp€lcji lliQsa Depanamentu Rolnictwa Stan6w Zjedno<zonych 9
CFR

. SpotzQdzani€ dokumentacji okre5lon€j w prz€pisach Federalnych InspekcjiMiesa Departamentu Rolnictwa Stan6w
Zjednoczonych 9 CFR

. Prowadzenie lontroli weterynnryinej w handlu i wywozie produMw pochodzenia zwiezq<€go, r tym wystawianie
wymaganych gwiadedw zdrowia

. Nadzorowanie i weMkacja pracy uRqdowyth lekarzy wderynarii i p€rsonelu pomocniczego

. Uczestnictwo w audytach pneprowadzanych pnez FSIS

. Paepowadzanie szkoleri lekarzy weterynarii i personelu pomocnicz€go w 2akresie pnepis6w aherykariskich

WYMAGANIA NIEZEEDNE

. [rybaahenie: wyzsze weterynaryjne

. Prawo wykony*ania zawodu lekaza wderynarii

. CeMkat szkolenia z ptz epis6w amerykafiskich

. znajomost obslugl komputera (Pakiet l'ls office)

. Posiadanie obywatelstwa polski€go

. Korzystanie z pelni praw publicznych

. l{ieskazanie pEwomocnym wyrokiem za umyllne pzestQpstwo lub umyslne peestepstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE



. ZnajomoS( Kodeksu Postepowania administracyjnego ora2 ustawy o Inspekcji Weterynaryinei, znajomosa aktualnie
obowiQzuiqcych pr2epis6w pr6wa krajowego i Unii Europejskiej w zakr€sie bezpieczeistwa ilwnoSci pochodzenia

2Wie12ec€go oraz pr2epis6w amerykatiskich
. uhieiqtno6a stosowania prawa w praktyce
. Znajomoat ptzepis6w weterynaryjnej administracji publicznej
. ZnajomoSeiezyka angielski€go, niemieckiego lub osyiskiego na poziomi€ podstawowym
. Posiadanie prawo lazdy kat,8

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA NIEZEEDNE

. cv ilist motywacyjny

. Kopie dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbedn€go w zakresie wyksztalc€nia

. Kopie zaiwiadcz€i o ukohczeniu lurs6w i specjalizacji

. Zaswiadczenie o ukoiczeniu szkolenia z prrepisriw amerykanskich

. Kserokopia prawa jazdy

. O{wiadczenie o posiadaniu obywatelstna polskiego

. oSwiadczenie o korzystaniu z pelni praw public2nych

. Ogwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umySlne paestepswo lub umy6lne pRestQpstwo skarbo$,e

DOKUI\4ENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE

. kopia dokumentu potrflierd2aiQcego niepelnosprawnoit . w przypadku landydaiek/kandydat6w, 2amieruaiAcych
sko?ystat z pierwszeistwa w zatrudnienju w przypadku, gdy znaidQ siq w gronie najlepszych
kandydateUkandydat6w

TERMINY I MIEJSCE SKTADANIA DOKUMENTOW

. Dokumenty nalery zloiyt do: 29 lapca 2019 r.

. Decydu,e data: wplywu oferty do uzedu

. Miejsce skladania dokument6w:
Powratowy Inspektorat Weterynadi $ Poznaniu

ul.Gruowaldzka 250. 60-166 Pozneir
pok. nr 35

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe sa przetwazane zgodniez przepisamirozpotzQdzenia Parlamentu Europejski€go iRady (UE) 2016/679 2 dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprdwie ochrony os6b fizycznych ur zwiQzku z pEetwaEaniem danych osobowych aw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

. Adminiskator da nych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weteryna rii w Poznaniu ul.Grunwa ldzka 2 50, 60-166

. Koniakt do inspektora ochrony danych; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul.Grunwaldzka 250,60'166

. Cel przetwarzania danychl
pnepmwadz€ni€ naboru na stanowisko pracy w sluibie cywilnej oraz archiwizacja dokument6w po pnepaowad2eni!

. Informacie o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaoiu ul.Grunwaldzka 250, 60-166 Poznai

. Okres p?echowywania danych:
czas nie?bedny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy rv sluibie cywilnej (2 uwzglqdnieniem 3 miesiqcy, w

R6rych dyrektor generalny unedu ma morliwo6a wyboru koleinego wylonionego kandydata, w przypadku.gdy
ponownie zaistnieie konieczno# obsadzenia tego samego stanowiska), a nastepnie przez czas wynikaiQcy z
przepis6w o archiwizacii

. Uprawnieniai
l. prawo dostepu do swoich danych oraz otzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia ptzetwarzania danych osobovvych;
4. prawo do usuniecia dany.h osobowych;

- ZEdanie realiza€jitych praw naleiy peeslat w formie pisemnej na adres kontaKowy administratora
danych, podany powyiej;



5, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezesa urtedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2,00-193 Wa6zawa).

. Podstawa prawna ptzetwarrania danych
1. a(. 6 ust. 1 lit. b RODO|

2. aft.22' Kodeksu pncy, ustawa z dnia 21 tistopada 2OO8 r. o stuibje cywitnejoraz ustawa z dnia 14
lip.a |9S3 r. o narodowym zasobie archiwahrym iarchiract w zw. z art. 6 ust. l tit. c RODO;

3. art. 6 ust. I lit. a nOOO oraz art. 9 ust. 2 lit. a nODO.. Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie veynikajQcym z att 22\ Kodeksu pracy o'az t stawy o stu2bie cywitnejlm.in.
imi€, nazwisko, miejsce zamieszkania, wyksztalceni€, przebieg dotychczasowego zavudnienia, wymagania do
zatrudnienia do sluiby cywitnej) jest dobrowotne, j€dnak niezbedne, aby uczestniczyi w procesre naDoru na
stanowisko pracy w sluzbie cywitnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokrc3lonym przepisami prawa, zostani€ potraktowane la xo zgooa na
przetwarzanie danych osobowych. Wyraienie zgody r tym przypadku jest dobrcrrotne, a zgode tak wyraionQ moina
odwolat w dowolnym czasie,

Jer€li dane bedq ob€jmowaly s2czeg6rne kat€go.ie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 2 RoDo, konieczna bed2i€
wyrarna zgoda na ich pnetwar2anie, kt6ra lhoie zostaa odwolana w dowolovm czasie.. Inne informacje: podane dane nie bedQ Mstawt do zautomatyzowanego podejmo$rania decyzji; nie bedQ te:

INNE INFORMACJE:

w mlesiQcu popfz€dzaiEcym date upubriczoienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzedzie.
w rozumieniu pr2epis6w o r€habiritacji zawodowej i spolecznei oraz zatrudnraniu os6b niepelnosprawnych, nie wynosico
najmniei 6%.
Oferty otzymane lub uzupetnione po terminie (nie bedQ rozpatrylvane) decyduj€ data wptywu oferty do ueqdu.
Kandydacizakwarifikowanido naboru zostaoQ powiadomieni terefonicznie lub e-mairojeg; termrnie. po zakoiczeniu
naboru oferty os6b nie zatrudnionych zostana zniszczon€,

LEGENDA

Plaaxsraiatuo dL o36b z nlcpatros9raynogclaml
Ogloszenie 2 tym symbolem oznacza, ,e pierwsze^stwo w zatrudnieniu majQ osoby z ni€pelnosprawnoScEmi,
(IOre speln|ajil wszystkre nastepuiace wa.unki
. zlo2yly { terminie oferte wraz z dokumeotem potwierdzajQcym niepelnosprawnoja,. spehiajQ warunki wyhienione w oglosaeniu,
. po rekrutacji znalazly sie w gronie najtepszych kandydat6w.




