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Ogłoszenie o naborze nr 63250 z dnia 12 czerwca 2020 r. 

 

OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE 

23 

      

1 
 

1 
 nabór  

czerwca   w toku  
     

2020       
        

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

 

inspektor weterynaryjny 
 

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt 
 
w Zespole Zdrowia i Ochrony Zwierząt 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ADRES URZĘDU: 

Ryki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach 

 ul. Wyczółkowskiego 10a 

 08-500 Ryki 

 

WARUNKI PRACY 
 

Praca w siedzibie inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu ryckiego.  
Praca przy różnych warunkach atmosferycznych.  
Częsty kontakt ze zwierzętami.  
Siedziba inspektoratu mieści się na II piętrze (brak windy).  
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy. 

 

ZAKRES ZADAŃ 
 

 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi: przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych 
zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem 
potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby; prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska 
choroby zakaźnej; prowadzenie programów zwalczania chorób zakaźnych; 

 Kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  

Wydawanie zaleceń i sporządzanie decyzji administracyjnych w celu eliminacji uchybień w prowadzeniu działalności 

podmiotów nadzorowanych. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 

 Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wykształcenie wyższe z zakresu spraw należących do właściwości 
Inspekcji Weterynaryjnej  

 Posiadanie prawa jazdy  
 Znajomość pakietu MS Office  
 Posiadanie obywatelstwa polskiego  
 Korzystanie z pełni praw publicznych  
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 
 
 
WYMAGANIA DODATKOWE 



Umiejętność obsługi systemu CELAB i TRACES 
 

 Umiejętność pracy w zespole  
 Komunikatywność  
 Samodzielność  
 Odpowiedzialność i rzetelność 

 
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 

 CV i list motywacyjny 
 

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

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego  
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 

 Dokumenty należy złożyć do: 23 czerwca 2020 r. 
 

 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu  
 Miejsce składania dokumentów:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach  
ul. Wyczółkowskiego 10A  
08-500 Ryki 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia27 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 Rykach, 

 
tel: +48 81 865 10 61 

 
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: ryki.piw@wiw.lublin.pl 

 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 

 
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach 

 
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z 

uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii 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 2008r. 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, wynosi co 

najmniej 6%. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co 

najmniej 6%.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co 

najmniej 6%.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co 

najmniej 6%. 
 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. 

 
Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod 

uwagę. 
 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ: 
 

 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w 
służbie cywilnej 

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

