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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie
Lubelskim
23-300 Janów Lubelski ul. Bialska 98

Ogłoszenie nr 95978 / 31.03.2022

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds zdrowia i ochrony zwierząt

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Janów Lubelski
ul. Bialska 98

Ważne do

15 kwietnia
2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce
zjadliwej grypy ptaków
Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt
Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt i bioasekuracji
Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych
Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację
Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne
Obsługuje programy: Vetlink, Celab, VetForms, SiRZ, ZIPOD

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Dobra znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych
Dobra znajomość Kpa
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
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Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
Wysoka kultura osobista

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 z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj 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,
wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz wyjazdy w teren samochodem służbowym
Kontakt z czynnikami zakaźnymi
Kontakt ze zwierzętami
Budynek piętrowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie
poruszania się w budynku. Brak wind i podjazdów
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
Praca w zespole
Bezpośrednia obsługa interesantów

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
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.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
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.
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Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
Kopia prawa jazdy
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)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy

Aplikuj do: 15 kwietnia 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 95978" na adres: Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Janowie Lubelskim
ul. Bialska 98
23-300 Janów Lubelski

Dokumenty należy złożyć do: 15.04.2022
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

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję
Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:

·        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim, (adres siedziby: ul. Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski, kontakt: e-
mail: janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl, tel. (48) 15 8723032), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art.
13 i 14 RODO;

Współadministratorem danych osobowych w ramach realizowanych zadań jest:

·        Główny Lekarz Weterynarii adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel:
(48) 22 623 17 17, 22 623 20 89,

·        Wojewódzki Lekarz Weterynarii adres siedziby: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, kontakt:
wiw.lublin@wiw.lublin.pl, tel: (48) 81 7442885
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w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym lub telefonicznym:

·        w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim: inspektor@ethna.pl, tel. 665795054

·        w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,

·        w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii: iod@wiw.lublin.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie m.in.: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego, ustawy o systemie identyfikacji i weryfikacji zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

·        Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

·        dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

·        w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach
dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

·        dane mogą być również przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii, Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urzędowymlekarzomweterynarii. W szczególnych sytuacjach, dane te
mogą być również przekazywane innym instytucjom publicznym.

·        każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania,przy czym niektóre z przysługujących
Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.

·        mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

·        podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu
Inspekcji Weterynaryjnej. Brak podania danych spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.

·        w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa

·        Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,
o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 


