
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 27908 z dnia 26 maja 2018 r.

OFERTY DO

11
czerwca
2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kielce

Kielce miasto na prawach powiatu oraz obszar
powiatu kieleckiego

ADRES URZĘDU:

Kielce 25-116 ul. Ściegiennego 203

 

WARUNKI PRACY
-budynek częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych - wyposażony w windę i podjazd;
- w budynku występują bariery architektoniczne - schody;
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe;
- wykorzystanie urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów;
- Warunki pracy: praca wykonywana w znacznej części w terenie - kontrole podmiotów; narażenie na zmienne czynniki
atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym;
Praca wykonywana również poza godzinami urzędowania- pora nocna, dni wolne

ZAKRES ZADAŃ
nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu zwierzętami oraz transportu zwierząt
nadzór nad podmiotami prowadzącymi schroniska dla zwierząt
prowadzenie spraw w zakresie podejrzenia wścieklizny
nadzór nad podmiotami drowadzącymi działalność w zakresie hodowli zwierząt laboratoryjnych
kontrole dobrostanu zwierząt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy kat. B
umiejętność pracy w zespole
znajomośc prawa weterynaryjnego w obszarze obrotu transportu i dobbrostanu zwierząt
znajomośc zasad postępowania administracyjnego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe



DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 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
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 11 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
ul. Ściegiennego 203
25-116 Kielce
parter pokój nr 3

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 Kielcach Jarosław Sułek 41 3616527
Kontakt do inspektora ochrony danych: 41 3620679
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane kandydata wyłonionego podczas naboru imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania podlegają publikacji w biuletynie informacji publicznej PIW Kielce oraz w Biuletynie KPRM
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu 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
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:

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%.
Dane kontaktowe: 41 3616527 e-mail biuro@piw.kielce.pl



W przypadku większej liczby kandydatów postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap sprawdzian wiedzy w formie
testu II etap rozmowa z kandydatem
Przewidywany okres zatrudnienia od 01.07.2018 do 31.12.2018 z możliwością przedłużenia.


