
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Ogtoszenie o naborze nr 51434 z dnia 24 lioca 2019 r.

OFERTY DO STANOWISKA STATUS DODATKOIYE

21
sierpnla
2019

Powiatowy Leka12 Weterynarii poszukuje kandydat6w\kandydatek na stanowisko:

Powhtowy Insp.ltor.t W.teryn rll w po:n.ntu
ul.Grunr.ldrkr 25O, 6Gt65 pozn.d

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpiecze6stwa 2ywnojci
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w poznaniu

WARUNKI PMCY
Praca od poniedzialku do piQtku w godzinach 07:00-15:00. p.aca wykonywana w porycjj przemienn€j 8 godz. dziennie na
terenie Powiatowego Insp€ktoratu weterynarii rub na zewnQtrz - wyjazdy w ceru kontrori podm'tow. samod2ierne
krerowanie samochodem Praca rekka. mary wydatek energetyc.ny, gudynek przystosowany dra os6b niepernosprawnych
(bariery. winda, podiazd)

ZAKRES zADAfu

. Analiza bieiQcych potrreb wynikajQcych . nadzoru poyeiatowego tekarza Weterynarii w poznaniu nad
b€zpieczeistwem produkt6w pochodzenia ayienqcego w (wiede obowiQzujQcy;h pzepisdw prawa kralowego,
unijnego, instrukcji i wytyc_znych.

' Prowadzenie rej€stracji Fodmiot6w i konvora rearizacii warunk6w weterynaryinych pr2eu podmrory zaimuiQce sie
pozyskiyvaniem, przetw66twem, p.zechowywaniem i transportem srodk6w spoiywczych ;ochodzenia zwie?ecego,
w9, sporzQdzonego harmonogramu kont.oli nadzorowanych podmiot6w na danv rok,. Przygotowywanie dla PotNiatowego tekarza Weterynarir w poznaniu projeK6w;ecyzj! adninistracyinych fszei
Instancii-

. Prowadzenie monitorovyania substancji niedo2wotonych, pozostalo&i chemic2nych, biotogicznych, produkt6w
leczniczych i skaieri promieniotwdrcrych u zwiee Qt, w ich sydalinach, wydzielinach, w tiankach tub naaQdach
zwre'Et w produktach pochodzenaa zwienecego, w wodzie p'eznaczonej do pojenia zwienQt oraz paszach zgodnie
z krEiowym planem monito.ingu po2ostalo6cj.

. Prowadzenie obowiQzuiqc€j dokumentacji z wykonywanych zadah oraz spozQdzanie sprawozdan, anatiz i
korespondencii w zakresie posiadanych uprawnten.

' Konvora prawidrowoJci prowadzenia badania zwier2Qt eeinych i miesa pr2ez reka?y weterynanr wyznaczonych
pRez Powiatowego tekaraa Weterynadi w poznaniu,

' wsp6ldzialanie z podmiotami produkuiacymi 6rodki spo2ywcze pochodzenia zwierzecego rN zakresie podnosz€nia
higieny i zdrowotno{ci 3rodk6w spoiywczych pochodzenia zwierzecego. Rozpatrywani; i zatatwienie spraw
prz€kazyrvanych pr2e2 te jednostki,

. Rozpatrywanie skarg iwniosk6w bqdQcych w kompetencji lnspekcii W€terynaryjnej, zg{aszanych przez osoby

' wykonywanie kontroli w nadzorowanych podrhiotach w 2akresie bezpieczeristyra iywnoki, ekspoirie i imporci€ tvg
prryjqtego na dany rok harmonogramu,

' Prowadzenie w imieniu Powiatowego rekaza weterynarii ryc€ny zwieftEt zabitych rub poddanych ubojowi z nakazu
organ0w hspekcji Weterynaryjn€j.



. Konsultacja i wsp6lpraca z pionem diagnostyki weterynaryinej zHW

. ljczestnictwo w oqanizowaniu szkolei dla organ6w Inspekcji weterynaryinet oraz zainteresowanych podmiotdw.

VVYMAGANIA NIEZBEDNE

. wyksztalceniet wy2su€ weterynaryine

. do(wiadczenie zawodowe:

. prawo wykonywania ra$odu lekarza weterynani,

. biegla obsluga komputera w zakresie prognm6w ofnce,

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Korzystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazaaie prawomocnym wyrokiem za umyllne pr2estepstwo lub umyglne prz€stepstwo skarbowe

VVYMAGANIA DODATKOWE

. znaiomoii peepis6w weterynaryinei administracji publicznej.

. znajohog( iqzyka angielskiego, niemaeckiego lub rosyjskiego na po2iomie podstawowym

. posiadanie prawo jazdy kat.8

DOKUT4ENTY I OSWTADCZENTA NTEZBEDNE

. CV i list motyrvacyiny

. Kopi€ dokument6w potwierdzaiQcych spelnienie wymagania niezbQdnego w zakresie wykztak€n'a

. Kopie dokument6w potwierdzaiqcyah spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie do6wiadczenia zawodowego /

. oivviadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

. Olwiadczenie o korzystaniu z p€lni praw publicznych

. O(wiadczenie o ni€skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyjlne pr2estepstwo lub umyllne pnestQpstwo s(arbowe

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA DODATKOWE

. kopia dokumentu powierdza,Q(ego niepelnosprdwnoJ( - rv przypadku kandydatek/kandydat6w, zamieaaiqcych

skotzystat z pieMszehstwa w zatrudnieniu w przypadku, gdv znaidQ sie w gronie najlepszych

kandydateUkandydat6w
. kserokopia p6wo iazdy

TERMINY I MIEJSCE SKT.ADANIA DOKUMENTOW

. Dokumenty nalezy zloia do: 2l si€Qnia 2019 r.

. Decyduje data: wplywu oferty do uaedu

. Mieisc€ skladania dokument6Yt:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. GrunYraldzka 250
60-166 Poznai
pok. nr 35

DANE OSOBOWE . KLAUZULA INFORMACYINA

oaneosobowesQpnelwar2anezgodniezpaepi$mirozpo|zQdzeniaPar|amentuEuropejskiegoiRady{UE)2016./679zdnia
2Tkwietnia2016r.wsprawieochronvos6bfizvcznychwzwiQzkuzprzetwarzanlemdanychosobowychiN'spGwie
swobodn€go ptz€ptwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

. Adminastrator danych ikontakdo niego: Powiatowy Inspektorat lveterynariiul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznail

. Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul Grunwaldzka 250 50-166 Poznai

. Cel Drzetwaftania danychl
Daeorowadzenie naboru na stanowisko pi.cJ w Slu,bie cywi|nej oraz archiwi2acia dotumentow p0 pzeprowaozen|u

. tnformacje o odbiorcach danych: Powiatowy hspektorat \rYeterynarii ul Grunwaldzka 250 60-166 Poznai

. Okres przechowywania danych:



czas niezbqdny do przeprovyad2enia naboru na stanowisko pracy w sluZbie cywilnei (z uwzglqdnieni€m 3 miesiqcy, w
Korych dyrektor generalny urzedu ma mo2liwoit wyboru kot€jnego wylonionego kandydata, w pzypadku. gdy
ponowoie zaistni€je koniecznoJ{ obsadzenaa tego samego stanowiska), a nastepnie prtez czas wynikajlcy z
pzepisdw o archiwiza(ji

. Uorawni€nia:
1. prawo dostQpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiii
2, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowychj
3, prawo do ograniczenia paetwar2ania danych osobowychi
4, prawo do usuniQcia danych osobowych;

tAdanie realizacii tych praw naleiy prreslat w foamie pisemnej na adr€s kontaktowy administratora
danych, podany powy2ejl

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 WarszaYea).

. Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. t lit. b RODO:

2. aft. 22' Kodeku pncy, ustawa z dnia 21 listopad a 2OO8 t. 6 stu2bie cywilnei oraz ustawa z dnia 14
fipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach w zw. z art. 6 ust. 1 tit. c RODO;

3. art. 6 ust. I lit. a RODO ordz arL 9 ust. 2 lit. a RODO.
. Informacie o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikaiacym z aft.22i Kodeksu ptacy o.az ustawy o stttibie cryjtnej\fi.in.
imie, nazwisko, miejsce zamieszkania, wyksztakenie, paebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymaganja do
tatrudnienia do sloiby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbedne, aby uczestniczya w prccesie naboru na
stanowisko pracy w sluibie cywilnej,

Podanie innych danych $, zakresie nieokreElonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
pr2€twarzanie danych osobowych. wyrdienie zgody w tym prrypadkujest dobrowotne, a 2gode tak *yrazonQ moina
odwola( w dowolnym czasie.

Jezeli dane beda obejmowaly szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna bedzie
wyrarna zgoda na ich peetwarzanie, kt6ra moie zosta( odwolana w dowolnym czasie,

. Inn€ infomacje: podane dane nie bqda podstawq do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; ni€ bQdQ tei

INNE INFORMACJE:

W miesiQcu popr2edzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskainik zatrud nienia os6b niepelnosprawnych w ur2edzie,
w rozumreniu pr.episow o rehabilitacji zawodowej i spolec2nej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, nie wynosi co
najmniei6%.
Oferty otrzymane lub uzupelnione po terminie {nie bedA rozpatrywane) decyduje data wptywu oferty do uzedu.
Kandydacizakwalifkowanido naboru aostanQ poriadomieni telefonicznie lub e-mailem oiego terminie, Po 2akoiczeniu
nabotu oferty os6b nie zatrudnrony(h zostana znts?czone.

LEGENDA

Pl€?rs2c6st*o dla osib z nlapclno3prarnoLlairi
Ogloszeni€ z tym symbolem oznacza, 2e pierwszeistwo w zatrudnieniu maiQ osoby z niepelnosprawnolciami,
kt6re spelniajQ wszystkie nastQpujQce warunki:

' zlo2yt w teminie oferte wraz z dokumentem potwierdzajq(ym niepelnosprawnoad,
. spelniajQ warunki wymienione w ogloszeniu,
. po r€krutacti znalazly sie w gronie najlepszych kandydatdw.




