
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
86-300 Grudziądz Ul. Szosa Toruńska 7

Ogłoszenie nr 97515 / 25.04.2022

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grudziądzu

Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Grudziądz
Ul. Szosa Toruńska 7

Ważne do

17 czerwca
2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
Kontrola podmiotów zajmujących się produktami pochodzenia zwierzęcego.
Przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.
Pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań.
Prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych i skażeń promieniotwórczych.
Kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt.
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.
Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, działalnością RHD.
Przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania
administracyjnego.
Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków o ukaranie do organów ścigania.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań.
Certyfikowanie wysyłek na rynek Wielkiej Brytanii i pozostałych państw.
Prewencje i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz HPAI -ptasiej grypy.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)



Wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji
weterynaryjnej (udokumentowane dyplomem)
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dotyczy lekarzy weterynarii
Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.
Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office.
prawo jazdy kategorii B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
komunikatywność, dyspozycyjność
kultura pracy i kultura osobista
dobra organizacja pracy, umiejęność stosowania prawa w praktyce, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy

Miejsce do odświeżenia się
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

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 możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię 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, był
mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie powiatu, wyjazdy
służbowe. Kontakt ze zwierzętami. Praca w biurze przy komputerze.

Dodatkowe informacje

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni
o dalszym etapie rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu,
własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje
możliwość odbioru dokumentów. Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod
numerem telefonu: 56/46-248-44



Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.
Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Dukument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby lekarsko-
weterynaryjnej w przypadku kandydata posiadającego tytuł lekarza weterynarii)
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)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 17 czerwca 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
ul. Szosa Toruńska 7
86-300 Grudziądz
e-mail:
sekretariat@piwet.grudziadz.com.pl

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności""

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 564624844

Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

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).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu, ul. Szosa Toruńska 7, 86-300
Grudziądz, tel. 564624844
Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Hypszer, tel. 664901111
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
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), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:



prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3.
prawo do usunięcia danych osobowych;4.
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5.
00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1.
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2.
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,
nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane


