
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie
Mazowieckim
05-850 Ożarów Mazowiecki Poznańska 129/133

Ogłoszenie nr 77111 / 17.04.2021

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony
zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Ożarów Mazowiecki
Poznańska 129/133

Ważne do

7 maja
2021 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badań kontrolnych zakażeń zwierząt.
Realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.
Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i
rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach
utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie zwierząt, kontroli na miejscu wymogów wzajemnej
zgodności, kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub pokrewne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
Prawo jazdy kat. B
Znajomość obsługi komputera, MS Office



Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (godziny pracy 8-16) - długotrwała praca przy komputerze - praca w
terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), - obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany
z pracą pod presją czasu - brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych - miejsce pracy w
siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych
dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów
(do wglądu).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nie wynosi co najmniej 6%. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną
telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną
zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)



CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 7 maja 2021

Aplikuj mailowo na adres: piwwazach@wawazach.piwet.net, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 77111 / 17.04.2021.
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77111" na adres: Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 7337290
lub mailowego na adres: piwwazach@wawazach.piwet.net

Dokumenty należy złożyć do: 07.05.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.


