
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
60-766 Poznah ul. Grunwaldzka 250

Ogloszenie nr 100429 / 08.06.2022

Starczy Kontroler Weterynaryjny
Do sprarv: zdrowia i ochrony zwienat w Pov{iatotvym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu Zesp6l do
sprdw zd.ovria i ochrony ztvierzqt

Umowa o prare na .zas Pietusze^st*odla osob z
zastepetwa niepernosprawnoi(amr(y6

Status

Czym bedzlosz sle z.Jmorad

Osoba na tym stanowlsku:
. nadz6r nad badaniami monitoringo*ymi chor6b zakaznych

. spor2Qd2anie harmonogGm6w chor6b zakarnych zsierzQt I kontrola lch realizacji

. przeprovvadzanle dochodzei epizootycznych oraz czynnolci zwiEzanych ze zwalczanirm ogniska choroby zakarnej

. konttola weterynaryina przy wywozie i peywozie zwieruQt w handlu i otvcrie

. kontrola dobrostnnu zwienQt gospodackich, idenMkacja irejestracja zwieFzQt, wymogi cross-compliance

. kontrola podmiot6w nadzorowanych

. spotzQdzanie sprawozdah z pzeprowadzanych badari i kontroli. obsluga weterynaryinych system6w info.matycznych

. bie2Qca anali2a informacji s,2akresie o<hrony zdrowra zwierzQt, zwalczania chor6b zakarnych zwieRQt oraz ochrony
zwienql w Swietle obowiQzujacych przepis6w prawa krajowego, unijnego, instrukcii i wytycznych

. bieiQce zalat*ianie spraw *yia6niaiqcych , odwolaweych loeani?acyjnych z ?atresu ochony zdowia zwietzat,
zwalczania chor6b zakatnych 2wierzat

Kogo pczukuj.my

Potrzcbn€ Gi bQdl (wymag.nia niezbedne)

. Wyksztakenier lr€dnie wyksztalceni€ Srednie lub sr€dnie braniowe

. znaiomogt paepi56w w zakresie monitorowania i z*alczania chor6b zakainych oraz dobrostanu zwietz Qt

. umieiQtno6{ pracy w zespole, komunikatywnoJt, umieietnoSC dzialania w sytuacjach stresowych



. umieietnojciredakcyjne, pasanie pism, obsluga proghm6w MS Ofnce

. Posiadanie obywatelstwa polskiego

. Korzystanie z pelni praw publicznych

. Nieskazanie pra\4omocnym wyrokiem za umySlne pnestQpstwo lub umySlne przest€pstwo skarbowe

Dodatkowym atutem bedzie (wymagania dodatkovye)

. znajomolf przepis6w weterynaryinej administracii publicznej

. prawo jazdy kat.8

. znajomo(C iezyka angaelskiego, ni€mieckiego, rosyjskiego na po?iomie podstawowym

Dostepno6d

. Nasz urzQd jest pracodawcq r6wnych szans- Aplikac,e rozwaiane sE z r6wnQ uwaga bez wzgledu na plea, wiek,
niepelnosprawno(4, rase, narodowoSt, pdekonania polityczne, pnynale:nolt zwiQzkowQ, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacjQ seksualnQ czy tei jakQkolu,iek innE ceche prawnie chronionQ.

. lako osoba z niepelnosprawnolcia moiesz skor:ysta{ z pierws2eistwa w zatrudnieniu - zl6i w6wc2as kopie dokumentu
potwierdzajQCego niepelnosprawno((.
W miesiQcu popzedzajqcym datQ upublicznienia ogloszenia wskalnik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w unqdzie,
w rozumieniu pr2epis6w ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, byl
mnieis2y nii 6%.

Warunki pracy

Praca od poniedzialku do piatku w godzinach 07:00'15:00. Praca biurowa z uiyciem monitora ekranowego. Praca
wykonywana w pozycjl prz€miennei I godz, dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lib na zewnatz -

wyjazdy w celu konkoli podmiot6w. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka, maly wydatek energety<2fly.
Eudyn€k przystosowany dla os6b niepelnosprawnych {bariery, winda, podiazd)

Dodatkowe Inforfiacje

Oferty otrzym6ne lub uzupelnione po terminie (nie bedQ rozpatrywane) decyduje data wptywu oferty do urzedu.
Kandydacazakwalifikowanido naboru zostanQ powiadomieni telefonicznie lub e,maitem ojego terminie. Po

zakonczenru naboru oferty os6b nie zatrudnionych zostanq zniszczone,

Twoja aplikacja musi zawierad (dokumonty nlozbednel

. cv i tist motywacyiny

. Kopie dokument6u/ potwierdzaiQcych sp€lnienie wymaqania niezbednego w zatresie wyksztalcenia

. aKualne zaawiadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

. O{wiadczenie o posiadaniu obywatelstrva polskiego

. OSwiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych

. Oiwiadczenie o ni€skazaniu pGwomocnym wyrokiem za umyiln€ p?estQpstwo lub umyilne pr2estQpstwo skafuowe

Dofacz, le6ll posladasu (dokumenty dodatkowe)

. Kopia dokumentu potwierdzajacego niepelnosprawnog( - w pzypadku kandydatet(kandydat6w, zamiezajQcych
skorzystad z pierwszefstwa w zatrudnieniu w pr.ypadku. gdy 2najdQ sie w gronie najlepszych kandydateukandydat6w



. kserokopia prawo jazdy

Apfiku, do: L7 czerwca 2022

W formie papi€rowej w u.mkniet., koperci€ z dopiski€m: 'oglGz€nic nr I(X)a29" na adres: Poelatowy lNpcktor.t
Wctaryna.li
ul.Grunwrldzk 250
6&165 Pornati
Dok, nr t5

. Dokumenty nalei zf'oi( dor 1t,O5.2022

. oeryduje data: wplyuu ofcrt do urzedu

. AplikuiQc, ogwiadczasz,2e znana Cijest tres( informacja na temat peetwar2ania danych osobowych w naborze

Pr2etwatzanle danych osobowych

Dane osobowe sQ przetwarzane zgodnie z przepisami rozpotzQdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sphwie ochrony os6b fizycznych w zwiAzku z pzetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

. Administrator danych i kontakt do niegoi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul.Grunwaldzka 250, 60-166

. Kontak do insp€ktora ochrony danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii $/ Poznaniu ul.Grunwaldzka 250, 60-166

. Cel pa€twa?ania danychl
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w sluibie cywilnejoraz archiwizacja dokument6w po przeprowadzeniu

. Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy lnspektorat Weterynadi w Poznaniu ul.Grunwaldzka 250, 60-166 Poznai

. Okres pruechowywania danych:
czas niezbqdny do peeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej (z uwzglednieniem 3 miesitcy, w
kt6rych dyrektor generalny ur2edu ma moiliwoat wyboru kolejnego urylonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczno<i obsadzenia tego samego stanowiska), a nastqpnie przez czas wynikajQcy 2 przepis6w o
archiwizacii

1. prawo dostepu do Swoich danych oraz otrzymania ich kopiij
2. prawo do sprostowania (poprdwiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia ptzetwarzania danych osobowych:
4. prawo do usuniecia danych osobowychi

- 2adanie realizacjitych praw nalei przeslaa wformie pisemnejna adres kontaktowy administratora danych,
podany powyzet;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa urzqdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 lYar5zawa).
. Podstawa prawna peelwaeania danychl

1. art- 6 ust. I lit. b RODO;

2. art.2zt Kodeksu pracy, ustawa z dnia 2l listopada 2008 t, o slu2bie cywilneioraz ustawa 2 dnia 14lipca 1983 r. o

narcclowym zasobie archiwalnym i archi||ach * zw. z art, 6 ust. I lit. c IODO;
3. an. 6 ust. I lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a nODO.

. Informacje o wymogu podania danyrh:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikajQcym z aft.22'xod*su pzcy ohz ustawy o sluzbie cywilnei (m.in. imlq,

nazwisko, dane kontaktowe, wyksztalcenie, pr2ebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

sluibie cywalnei)iest dobrowolne, i€dnak niezbqdne, aby uczestniczyf w procesie naboru na stanowisko pracy w sl!2bie

Podanie innych danych w zakresie nieokreglonym pr2episami prawa, zostanie potraktowan€ jako zgoda na pretwarzanie

danych osobowych. lvyraienie zgody w tym przypadku jest dobrowoln€, a zgodQ tak wyraiona moina odwolac w



Jeieli podane dane bedQ obejmowaly szczeg6lne kategorie dany.h, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
bqdzie wyraina zgoda na ich pr2€twaaanie, k6ra moie zostat odwolana w dowolnym czasie,

. Inne informacier podane dane nie bqdQ podstawQ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bedq tei


