
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Janusza Korczaka 1

Ogłoszenie nr 109368 / 28.10.2022

Starszy Inspektor Weterynaryjny
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

#administracja publiczna

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Szczytno
ul. Janusza Korczaka

1

Ważne do

7 listopada
2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Koordynuje realizację zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad wytwórniami pasz stosującymi białka pochodzenia zwierzęcego oraz
wytwórniami dodatków paszowych
Wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w
zakładach przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
Wykonuje zadania związane z nadzorem nad produktami pochodzenia zwierzęcego w handlu i przy wywozie mięsa i
produktów jego przetwórstwa, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego innych niż mięso i produkty jego przetwórstwa, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz
z wystawianiem świadectw lekarsko - weterynaryjnych
Wykonuje zadania związane z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i innych
zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wykonywanym przez lekarzy urzędowych oraz w stacji diagnostyki
włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczytnie
Wykonuje zadania związane z realizacją urzędowej kontroli pasz
Wykonuje zadania związane z uzupełnianiem i aktualizacją danych w programach i systemach informatycznych w
zakresie realizowanych zadań
Wykonuje czynności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, przeprowadza kontrole, przygotowuje
projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń, korespondencji urzędowej w zakresie wykonywanych zadań
Sporządza dokumentację z wykonywanych zadań, w tym protokoły, informacje, zestawienia zbiorcze, sprawozdania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa
Wykonuje czynności w zakresie współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie z organami służb, inspekcji,
straży i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji



Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Znajomość aktualnie obowiązujących wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych w zakresie bezpieczeństwa
żywności, pasz i utylizacji, przepisów ustaw: o Inspekcji Weterynaryjnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o
służbie cywilnej
Posiadanie prawa jazdy kat. B
Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, obsługi poczty elektronicznej, umiejętność
zarządzania zespołem, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w
zespole, działania w sytuacjach stresowych, w tym pod presją czasu
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
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 biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, w tym obsługa komputera pow. 4 godz.
dziennie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego,
narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne,
kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego, czynnikami zoonotycznymi, zwierzętami, ubocznymi produktami
zwierzęcymi, paszami,
zagrożenia w ruchu drogowym,
wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi
do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy,  sprzęt do dezynfekcji, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka,
ksero.



Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 896242176.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,
rozmowa kwalifikacyjna/sprawdzian wiedzy.
w przypadku większej niż  5  ilości kandydatów pisemny sprawdzian wiedzy,

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-15

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
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 listopada 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109368" na adres: Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
ul. Korczaka 1
12-100 Szczytno

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 896242176
lub mailowego na adres: piw@szczytno.piw.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia 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.
 Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno
tel./fax 896242176, e-mail: piw@szczytno.piw.gov.pl .
 Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@justpok.pl
 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy oraz
archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 Informacje o odbiorcach danych: informacje będą przetwarzane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczytnie.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem przypadków obowiązkowego udzielenia
informacji, określonych w przepisach szczególnych.
 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie ma możliwość wyboru kolejnego
wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie
w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa o służbie cywilnej
 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też
profilowane.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-399kb.pdf

