Ogłoszenie naboru na stanowisko
Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Poszukuje kandydatów na stanowisko:
Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

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%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku
ul. Wrocławska 54
68-300 Lubsko
Miejsce wykonywania pracy:
Lubsko
1. Wymagania niezbędne:
a/wykształcenie wyższe weterynaryjne;
b/ doświadczenie zawodowe 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji
zadań związanych z weterynarią;
c/ tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych
i żywności pochodzenia zwierzęcego;
e/ lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
f/ umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji;
g/ prawo jazdy kat.B;
h/ korzystanie z pełni praw publicznych;
i/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
j/ obywatelstwo polskie
2. Wymagania dodatkowe:
a/ umiejętność stosowania prawa w praktyce.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ znajomość prawa w zakresie zadań Inspekcji Weterynaryjnej;
b/ wykonywanie czynności z zakresu służby cywilnej;
c/ sprawowanie zastępstwa podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4. Wymagane dokumenty:
a/życiorys/CV i list motywacyjny;
b/kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy);
c/oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego
posiadanie polskiego obywatelstwa;
d/oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
e/oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
f/oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
68/453-73-03
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, przy
ul. Botanicznej 14 - Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. - Dane nie będą udostępniane podmiotom
innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. - Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

