
Powiatowy InspeKorat Weterynarii w Poznaniu
60-766 Poznafi ul. Grunwaldzka 250

Ogloszenie nr 898f3 I 22,t2.2021

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: b€zpie<zeistwa iywnolci powiatowy Inspektordt Weterynarii w poznaniu

Status

cco@@
Czym bedzbsz sle z.Jmow.€

Otob. m tym stamxbku:
' analiza bielqcvch potneb vivnik ieq<h z nadloru poniatowego Lekaaa w€terynrrii , pozn.oiu nad bezpiec!€n**em

produkt6r pochod:€nia zuezec€go x fuiede ohof,tQ2ujecych pz€pts6w prawa trajowego, untlnego, hnrukjt i

. Proradzeole rcjestracjt podmior6s i konEot. reafizacji mrunk6w weteqmaryjnych ptz€z podmioty zajmujece ste
poryskiwaniem, pr2etw6rsrw€m, pn erhowyrvaniem i trcnsportem Jrodk6w spotyw.rych pododzeo; zwier2ecego, wg.
spoaidzoneqo harmonogfttmu kontroll nadzoroytnych podmiotdw na dany rok.

' Przvgoto$vw.ni€ dra Powiatowego L€kana wet€rynrriiw pozn.niu projeK6yr decyrjr administr.cyjnych r-szer instancji.

' Pror.d.€nh monnorow.nia subrtan ji nredozwotooych. pozost roici ch.micmych, biorogrcarych, p.odr*t6w recz cychiskarei promieniotw6rcrych u zriezat, w ich wldatinach, *ydztetinach. *tkantach tuU nazidactr zwienqt, w
produktach pochodzenia zrierrlcego. w wod2i€ pr2.znaczon€l do pojenta rwter2et oiar p.sza;h.godnl€ , kr.lof,ym
ptanem monitodngu pozostatoS<i,

' Prow.dzenle obowiear,itcej dohm€nlacjiz rytonvrarryGh 2adai oraz spor-zQdzani€ sp6rozda6, anariz i korespondlncji
tr zaxresi€ posiadanych uprasnl€ri,

. xontrola praridloroki prosadzenia badania rrierqt z€rnych i mi€{. przez t€tany rct€rynarii ,yrna.2ooych ptz.z
Powiatowego Lekaraa Weterynadi, poznanlu.

' wspdldzi.t nie 2 podmiotrmi p.odotuiqcymi lrodki spotrcze pochodz€nia z$cz$€go rv r.kesi€ pod.oszenia higi€ny
i zdrolotnoJcl lrodk6w spotwczy.h pochodz.nia zwi€r.e(ego. Rozpatry*ante izaiatuient. spraw pzeka4nranyctr

. Rorpatrywrnle skarg i wntosk6w bedqcych w kompetencJt Inspekclt Weterynaryjn€j, zgt szanych pr2ez osooy pry*atn€.

. Wytonysanie tonUDli w nadzo.oianych podmiotach, zakresi€ b€zpie<zenstwa iylnoltj, €ksporde i imporoe rypruyjet€go na dany rok h.rmonogEmu.

. Prowadzenie w imicoiu Po|iatorcgo L.karza Weterynarii wyceny.wi€rzqt z.Uty(h tub poddanych ubolrwi z n karll
organow Inspekcii Weterynaryjnej.



. Konsrltacja i v/sp6lpraca z pionem diagnostyki wet€rynaryinej ZHW

. Uczestnictwo u, organizowaniu szkolert dla organ6w Inspekcji weteryn.ryjnej oraz zainter€sowanvch podmiot6Yt

xogo poszukuremy

Pottzebno (l bqdQ (wymag.nia ni€zbedne)

. Wykszt.kenie: wyite weterynarytne lub inne wyzsz€ z zakrcsu spraw nale2acych do wlaSciwo(cilnsPekcji

. DoJwiadczenie zawodovue

. pra*o {ykonywania z6rodu leka?a weterynarii.

. biegla obsluga komputera vi zakresie programdw Omce,

. Posiadanie obywat€lstwa polskiego

. Korzystanie a pelni pra* publicznych

. l{ieskazanie phwomo.nym wyrokiem za umy(ne ptz€stQpstwo lub umvalne pr2estqpstwo skaftowe

Dodat*ovtym *utam bQdzla (wymagania dodatkowe)

. znajomodt ptz€pis6w weterynaryinej admanistracii publicznej-

. znajomol( ietyka angielskiego, niemiecki€go lub rosyiskiego na poziomie podstawov,vm

. posiadanie prawo jazdy kat.B

Dostepnosd

. lako osoba z niep€lnosprawnolcia mo:esz skorrystaa 2 pie&szeistwa yt zatrudnieniu _ zl6t v,6wc2as loPie dokumentu

potwierdzajqcego ni€pehospravrnoia.
W miesiecu popr2edzaiecym datt upubliczni€nla ogbszenia wskarnik zatrudnienia os6b ni€P€lnosp6wnvch Yv uFulduie

ve rozlrmieniu pzepis6w ustawy o r€habilitacji zawodowei ispoteczn€joraz zatrudnianiu os6b niePelnosprawnvch bvl

Warunki pracy

Praca od poniedzialku do piettu w god.inach 07:00'15:00. Praca wvkonvrana Yt porvcii pzemienn€i I godz dzienn'€ n'
terenie P;siatowego InspektoGtu Weterynaii tub na zewnatr, - nviazdv w celu konvoli podmiot6{ semodzielne

kierosanie samochodem. Placa lekka, malv wvdatek en€rgetyczny. Budvnek prrystosowanv dla os6b niepelnosprawnvch

{ban€ry, winda, podiazd)

Dodatkowe IntomaciG

oferv ovzymane lub uzupelnion€ po termini€ (nie beda rozp.trywane). de.vduie d.ta splvwu ofertv do uzedu'

Kandydaci zat*alifikowani do naboru zo5tana powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terhinie Po

zakonczeniu naboru of€fty os6b nie zatrudnionych zostanq znis2c2one.

Twol. apllk clr nusl zawlar.{ (dokumcnty nlezbQdn€l

. C1/ i list motywacyjny



. Kopi€ dokum€nt6w potr iierd2aiecych spelnieni€ wymagania niezbqdneqo * zakesie *yksztatenia

. Kopie dokument6w potwierdza,icych sp€lnienie wymagania nie2b€dnego w2akrcsie doiwiadczeni. z.wodow€go / stazu

. Ol*i.dcz€ni€ o posiadaniu obywatelst*a polskiego

. OSwiadczenie o korrystaniu z pelni p.avr publicznych

. OSwiadcz€ni€ o niesk.zaniu prawomocnym wyrokiem 2a lmyalne pr2estQpstwo llrb umydne pr2estepstwo ska.bowe

DolQC., re3li posiadast (dokume.ty dodattowe)

. Kopia dokumentu potuvierdraiac€go niepelnospawnoSa - w prrypadku kandydatek^andydat6B, zamietzaiqcych
skorzystaaz piemsz€istwa w zatrudnieniu w pzypadku, gdy.n.idq sil $ gronie najlepszy(h tandydateldkandydat6w

. klerotopia prdvro ia2dy

Aplikuj do: 14 stycznia 2022

W foffiie papierowej r l.|nrrietd ropcrtl. z dopiski€m: 'ogro.ta . nr EgEB' na ad.es: Po{aiowy Insp.lcont

d. Grunu.ld:k 230
60-166 Pornr6
Dok. ni !5

. Dokumenty nal€i rioit do: 1a.01.2022

. D€ryduie data: rpryru of.rty do ur4du

. Aplikuiqc, oiwiadcz.s?, te znana cij€st trelt informacjina temat paetwazania danvch osobowvch w naboae

Przetwarzanle drnych Gobowych

Dane osobowe sE peetwar2ane zgodnie z przepisami rozporzQdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi€ ochrony o56b fizycznych w zwiQzku z p.z€twilr2aniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych ora2 uchylenia dyrektywy 95/46/WE {RODO).

. Administrator danych ikontaK do nieqo: Powiatowy Inspekorat Weterynarii ul Grunwald2ka 250 60{66 Pozn.n

. KontaK do inspehora ochrony danych: Powiatory lnspektorat Weterynarii ul Grunwaldzka 250 60-166 Poznafi

. cel Dr2etwan ania danvch:
pzeprcwad2enie naboru na stanoBisko pracy w du:bie cywilnejora, archi$izacja dokumentdw po pzeprowadzeniu

. hfornacie o odbiorcach dany(hi Powiatowy Insp€ktorat W€terynarii ul. 6runwald2ka 250 6G166 Porn.n

. otres pr2echowywania danych:
czas niezbqdny do paeprovradzenia naboru na siano sko pracy I sluible cywilnei{! utrzglqdnieniem 3 miesiecv *
K6rych dyreKor generatny ur2ldu ma motliwoga wyboru kolejnego lvylonionego k.ndydata, vt ptzvpadku. gdv ponownie

2aistnieje koniecznolt obsad2enia tego sahego stanowiska ), a nastepnie pr2ez czas wvnikajqcv 2 pzepis6w o

l. prawo do5tQpu do swoich danych oraz otrrymania ich koPiil

2. prawo do sprostowania {poprawiania) swolch danych osobowychl

l- pGwo do ograniczenia pr2etwaaania danych osobowy(h;
4. prawo do usuniecia danych osobowych;

-:adani€ rcalnaciitych praw nalei Pnetat ri formie pis€mnei na adfes ko.taKowv admrnistratora danvth
podanypowyieji

5. pl.wo do {niesienia slargi do organu nadzo.cz€go - Pretesa UQ du o.hrcnv Danvd osobo{vch {ul. Stawki 2

0G193 Wa6:awa).
. Podstara powna pr2eoazania dany.h

1. art. 6 ust. l lil. b nooo:
2. att. 22' Kodeksu pacy, ustawa z dnia 2l listopada 200a t o stuzbie .vsilnei o?z ustawa z dnia 14 lip(6 1983 r. o



iawayJn e rdh*Urn l.rdtkaarr | ly. r arL 6 ult. I lt c RODC
3, art5usLI|L.nOOOorr!art I ult 2 tL.iOOO.. lrfrrrr|adaor}ln.c0 Foda.L irrlydl

Pod.nL drryd oEohortdt r alatC. ryd(|l{yr|| z rrL 22t fodrtlr tray o..t rltaiy o irdots cjlr*tC (n.ln. lmh,
||IrS. d.n lo.btb'., rtcdakrrb, Da.ohg ddld@canto Srrdi.|lb. rtn a..h do dudiqia t
{6b qdh.i} laat rrobrolohc, jdi.k ilddra. Sy nd{e* r 9.ocaale |raDoa! na lllro*lto paa<y r *d c
cyu[rg.

PodanL fttrych rLnyah r:.|asL nLolodloiyn 0.ragh.nt pr.ra, totanta po'dtourt|. Ffo 4od. n! !.zat aranh
(|n'Ci o6oborych, Vfyrrhni. lgotty I tlm ,.ryDadht ,.C itotromt|e . zloda bf rynlo|t| it&ta odroH t
doFhyln cal..

,cdl pqhn d.|r blq ob.Inohly s.a.tafp |obtorb dmyA, o ltttdt m6 r a.! 9 uit I nom, bnta('ta
b@c ryrd|. zgodr na kn ,a&traatanh, lc6t| rhoL zo6taa offi.r. I dohtrym azaah.. irlr. troft|'4lr @|n. tt nc nb lada pod,tarl do zautamit odriago pod.finaornb dacjrdl; ih bCt t t
F.dfoirl.
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