
Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Poznaniu
60-766 Poznart d. Grunwaldzka 250

Ogloszenie nr 898r8 / 22.12.2021

Inspektor Weterynaryjny
Oo spraw: zdrowia i ochrony z*ier2Qt w Powiatowym Inspektordcie Weterynarii v, Poznaniu Ze5p6t do
sprdw zdrowia i ochrony zwiezQt

Liczba stanowsk Wymiar etatLr Status Mielsce pra.y Wa2.e do

ccc@@
Czym bedzlcsz sie rarmou.d

Osoba na tym strno*lskul
. nndz5r nad badaniami moniloringof,ymi chonib zakarnych

. spoaqdzanae harmonogram6r .hor6b lak.znyd di€r.qt i kontrola ich re.lizacii

. przeprotrad:.nie do.hodzen €pizootyc.nych otaz czynnoSci zwiezanych z€ zwalczaniem ognicta choroby :akarnej

. kontrola yvet€rynaryina pr2y *ywozie i pEyro2ie zwienqt w handlu i obroci€

. kontrcla dobrostanu zwiezet gospodarstich, idenMk.cja i rejesnacj. zwier2qt. wymogi crossrompliance

. tontmla podmiot6w nadzororanych

. sponqdt.nie s9rarozdan z pz€proredz.nych bad.ft i ko.trdi. obsluga ret€rynrryjnyrh systent6* intomatycaych

. bieiqca an.li:a Info.macii r zak€si€ ochrony zdro*ia zxi.zet, zralczania chodb zatarny.h lricrrQt 0ri2 ochrony
zwieeqt w tuieth obowiqzujecych ptz€pis6f, praw. l6jo*e90, unajnego, instrukcji i rvytycznych

. bieiQce z.latwlanie sprayv wyjaJnlalQcych , odwolawczych I organizacyjnych 2 zakesu o<hrony rdrowla zsi.nqt,
zwalczania chor6b zakainych zwier2qt

. wysta*ianle ayrladecty, weterynaryinych

Xogo pocukuj.my

Potzebnc Cl bedt (wymasania ni€zbldne)

. wytsztak€ni€r wyrsze weterynaryin.lub inne wyisz€ 2 zatrcsu spraw nal€tecych do wlalciwoici Inspetcji

. majo.noL ptzlpidri n zak€sie monitorora.ia i zwalczania chor6b zalarnych or.z dobrostanu zwila et



. umieietooJa pracy w z€spole, tomunitatyino#, umie,etnoJt dzialania w sytuacjach stresowych

. unie,etno&i redatcyjne, pisani€ pism, obsluga program6w MS Omce

. Posiadanie obywat€lsrva polstieso

. Kozynanie : p€]ri praw publicznych

. ieskazanie pravvomocnym wyrokieh za uhygne pzestepstwo lub umyJlne paestepstwo sta.bowe

Dod.tkoiym atstcn bedrl. (Nymagania dodatkowe)

. zna,omo3c paepis6w weterynary,n€j.dministracii publiczn€,

. znajomosc iqzyka angielskiego, nlemlecklego, rosyjsklego na po2lomie podstasowym

t ostapno#

. I'lasz urued jest phcodawci dwnych szans. Aplika€je rozw.lane sQ z r6wni uwage bez wzglqdu na plea, nlek,
niepetnosprawno(t, rase, narodowoL, paekonania polityczne. pnynaleZnolt zvrieztowq, po.hodzenie etniczne,
wyznanie, orlentacjQ s€kualni czy t€, jakqkolriek inni ceche prawni€ chronionQ.

. Jako osoba z niepelnosprawnoscia moie* skorrystac r piems2eisha *ratrudnieniu - rl6i *6wczas kopie dokumentu
potyvi€rdzaiQcego ni€pelnosprarno&.
w miesiecu poprz€dzahcym date upublicrnienia ogbszenaa $kalnik zatrudni€ni. os6b niep€lnGp.avrnych r uzedzie.
w rozumieniu pr2epis6w ustawy o rehabilitacji zarodow€i | 3polec.nei ora2 zatrudnlanlu o56b niep€lnospraMych, byl

Warunkl pracy

Pra(a od poniedzjalk'i do pietku $ godzinach 07:00-15r00. Pra(a biurcwa, utyciem monitora elranowego. Placa
wykonywana vr porycji prremiennej I9od2. dziennie na terenle Powiatowego Inspektoratu weterynariilub na 2ewnetrz -
wyjazdy s celu konvoli podmiot6w. Samodzielne kierovranie samochodem. Praca lekka, mat wydatek energetyczny.
Budynek ptzystosowany dla os6b nlepelnosprarmych lbarlery. vrlnda, podia2d)

Dodatkowa IniormacJa

Oterty otzymane lub u2upelnione po terminie (nie bqdQ ro.patrywane) decyduie data wptwu olefty do lnedu.
(andydaci zakw.lifi kowani do n.boru zoslanq powiadonieni tel€loniczni€ lub e-maalem o jego teminie. Po

zakoic2eniu naboru ofety os6b ni€ zatrudnionych zostane zniszczone.

Twoja apllkacra musl zewl.r.d (dokunanty nieubedno)

. cv i tist motywacyjny

. Kopie dokument6w pot ierdraiQcych sp€lnienie wym.gani. ni€zbednego w zakresie wylsztatcenia

. aKualne 2aJriadczenie o pl?wie ,ylonrania zamdu lekaaa rct€ryiarii

. Oswiadc2enie o posiadaniu obrratelsMa polskiego

. Oiwiadczenie o ko?ystaniu z p€lni praw publicznych

. O6wiadczen ie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za lmyllne pr2estepstwo lub umyslne pft estepstwo skaftowe

M4cz, l.5ll p6l.d.s2 (dokumeity doda&owe)



. Kopia dokumentu potyvaerdzaiecego niepelnosptwnoif -, przypadku tandydat€k^andydat6w, zamier2aiqcych
skor2yna( 2 pierusz€'lstwa w zatrudnieniu w pzypadku, gdy rnajdq sie w qronie najlepsrych kandydatek/kandydat6w

. ksrrokopia prawo ja2dy

Apfikuj do: L4 stycznia 2022

wlomie papreroeeju z.mtnllt.l kopcrcl. z dopiskiem: 'o9r6z.nl. nr 89818" na adres: Poslrtory Inspcttorlt

ul.Grunw.ldrkr 250
60-165 Porna6
pok nr 35

. Ookumenty nal€iy ,loiyt do:1{.01.2022

. Decyduje data: rplysu of.rty do unadu

. Apliluiec. olwiadczasz, te ?nana Cijest trelt intorm.cjina temat pr2€t*arlania danych osobowy<h w nabone

Prretuarzanic danych osobowych

Dane osobowe se przetwarzane zgodnie z przepisami rozpor2adzenia Parlamentu Europeiskaego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiQzku z pr2etwa?aniem oanych

osobowych i w sprawie swobodnego pr2eplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {RODO).

Administrator danych ikontah do niego: PowiatowY Inspektorat Weteryn. ii w Poznanio ulGrunwaldzka 250 60-166

Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy tnsp€Korat wet€rynariit Poznani! ul.Grunwaldzka 250, 60_156

Cel pzetwar2ania dany(h:
Daeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w.tutbie cn|ilnei ola, ardiwizacja dokument6w po paeprowad2eniu

Informacje o odbiorcach danych: PowiatorNy Inspektorat U/€terynadiw Poznanru ul.C.lnvvald2ta 250, 60_166 Poznaf'

Okres pnecho\Nywania danychl
czas nie?bedny do przeprowadrenia naboru na stanowisko pracy vr slu2bie cywilnej (2 uwzglednieniem 3 mlesiecy, w

K6rych dyrektor generalny uzedu ma mo2livroit ryboru toleineqo Yryhtnaonego kandydata, w ptzvpadku,gdv Ponownie

zainnieie koniecznoft ob5ad2enia tego samego stanoriska), a nast$nie pnez czas {vnikajiq I paepis6* o

l- pEwo dostqpu do ssoich danych olaz otrzynania ich kopii;

2. pravvo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowvch;

3. prawo do ogranlc2enia pr,€twan ahia danych osobowychi
4. pawo do usuniecia danych osoborych;

- iadanie r€al2acil tych praw nalezy pr2eslai w rormie Pisemnej na adres kontaktowv administratora danvch,

podany powyzel;

5. p6wo do wniesienia ska.gi do organu nadzorczego ' Prezesa Uzedu Ochronv Oanvch Osobowvch (ul Starvki 2.

00-193 Warszawa).
. Podst.wa Dravrna Fr2etwazania danych:

1. art. 6 ust. I lit. b RODO|

2. ati. 22t Kodeksu ptaty, ustawa z dnia 21 listopada 20 OA I o slu2bb cvwilnei oaz ustawa z dnia 14 lip.a 1983 r. o

natodowym zasobie atchivtalnym i archiwach 2*. z an- 6 utt l lit. c RODOI

3. ad.6 ust. 1lit. a AOOO oraz art 9 ust.2lit. a RODo

. Infomacje o wyhog! podanaa danych:
Podanie danych osobowych llt zakresie wynikaiqcym z a d, 22t Kodeksu pracv o?z lst}wv o stuibie cvwilnei lm in tr't?
nazvisko, dane kontaktowe, wytsztatceni€, paebieg dotychczasowego zatrudnieni. wymaqania do zatrudnienia w

stuibie cywilnei)iest dobrowolne. jednak niezbedne, aby uczestniczva w procesie naboru na stanowisko placvw nuzbie



Podanie innych danych wzakresie nieokealonym pr:episamiprav|a, zostanie potraKoyrane iako zgoda na pzetwazanie
d.nych osoborych. Wyratenh rgody w tym przyp.dku j€st dobovrolne, a zqod! tak syraione mo2na odwolat v

Jeteli pod.ne dane bQdi obejmowat szc:eg6lne kategode danych, o K6rych mol|a vr art. 9 ust. I RODO, konietuna
ted2ie iyrarna zgoda na ich p.2€tra.!anie, kt66 moie zost6t odwoLna w dosol.ym czasie.

. hn. informacie: podane dane ni€ bede podstawq do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nae bqdQ t€:

1------>;'-


