Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Tarnowie
Ogłoszenie o naborze nr 10162 z dnia 14 kwietnia 2017
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Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek
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DOmATKoWE

na stanowisko:

nspekto r wete ryn a ryj ny

do spraw: zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt
Zespół ds Zdrowia i Ochrony Zwierząt
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33-100 Tarnów
ul. Braci Saków

Tarnów
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WARUNK| PRACY

praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały
urządzenia biurowe. Mozliwość korzystania z samochodu służbowego,
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ
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nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalnośćnadzorowaną
nadzór nad organizowaniem targów, wystaw, pokazów zwierząt
nadzór nad rejestracją zwierząt koniowatych i ich obrotem
podejmowanie czynności w celu wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt
nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi kury, gęsi, indyki rzeźne

WYMAGANlA NlEZBĘDNE
o wykształcenie: wyzsze weterynaryjne
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prawo wykonywania zawodu
Prawo jazdy kat, B

umiejętność obsługi komputera

znajomośćobowiązujących przepisów weterynaryjnych
posiadanie obywatelstwa polskiego

o korzystanie z pełni praw publicznych

r

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANlA DODATKOWE
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znajomośćkpa

o umiejętność pracy

w zespole

DoKUMENTY l oŚW|ADCZENlA NlEZBĘDNE
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zycioryslcy

.

zaświad cze nie z lzby Le ka rsko-weteryn

.

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

i list motywacyjny

o kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
o kserokopia dokumentu

.

a

w zakresie wykształcenia

ryj nej

obywatelstwa

oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

o oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

.

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY l OŚW|ADCZENlA DODATKOWE

.

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/kandydatów,
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
ka ndydatek/ka ndydatów

zamierzających

TERMlNY l MlEJSCE SKŁADANlA DOKUMENTOW
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Dokumenty należy złożyc do: 28 kwietnia201,7 r,
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
lnspekcja Weterynaryjna
Powiatowy lnspektorat Weterynarii
ul. Braci Saków 1
33-100 Tarnów

lNNE lNFORMACJE:
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%.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 14 628 60 90.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Od rzu co n e oferty zosta n ą ko m syj n e zniszczone,
kandydaci zakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w
przypadku braku powiadomienia nalezy sądzić, iz oferta została odrzucona.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans iwszystkie aplikacje są rozwazane zrówną uwagą bez względu na płeĆ, wiek,
niepełnosprawność,rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynalezność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy leżjakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
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Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, ze pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
, złożyływ terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
. spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
. po rekrutacjiznalaziy się w gronie najlepszych kandydatów.

zastępstWo
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ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej

nióobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa,. mozesz oto spytaĆ
w urzędzie, osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej,

