						Kościan, dnia 18 listopada 2021 roku
AF.1101.12.2021							

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KOŚCIANIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii  poszukuje kandydata na stanowisko  : 
starszy inspektor weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierzą

liczba stanowisk: 2 				wymiar etatu : 1

Miejsce wykonywania pracy: Kościan                                                                                                 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby.
	Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
Certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii (BREXIT)
	Przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 
Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. 
Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e 
	wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej 
	pozostałe wymagania niezbędne: 
	prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 

biegła obsługa komputera w zakresie programów Office, 
znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej.
wymagania dodatkowe :
	komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·	życiorys i list motywacyjny
·	oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych               do celów rekrutacji
·	oświadczenie kandydata  o korzystaniu z pełni praw publicznych 
·	oświadczenie kandydata   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
·	kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
·	kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
·	kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń

Termin składania dokumentów:
25.11.2020
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 65/5120703
Z uwagi na to ,że jest to ogłoszenie na nabór wewnętrzny oferty składać mogą tylko osoby zatrudnione w korpusie służby cywilnej.


