Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w O polu
O głoszenie o naborze nr 29578 z dnia 27 czerwca 2018 r.

O FERTY DO 07 lipca 2018 WYMIAR ETATU 1 , STANO WISKA 1

O polski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko: młodszy asystent w zakładzie higieny
we te rynaryjnej
w Pracowni Patologii

MIEJSCE WYKO NYWANIA PRACY:
O pole
ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w O polu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

WARUNKI PRACY
Stre s z wiązany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Krajowe lub z agraniczne podróże służbowe,
Zagrożenie korupcją,
Pe rmanentna obsługa klientów zewnętrznych(spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w
innych urzędach,
Narz ędzia i materiały pracy - komputer,
Lokalizacja pracowni - parter,
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak
odpowiednio dostosowanych toalet,

ZAKRES ZADAŃ

•
•
•
•

Przygotowywanie stanowisk pracy do wykonywania badań oraz wykonywanie ich zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
Formułowanie sprawozdań z badań w systemie CELAB
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych analiz.
Opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących wykonywanych badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres
znajomość obsługi pakietu MS-Office
brak przeszkód dotyczących pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym
brak przeszkód medycznych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi wścieklizny
znajomość podstawowych jednostek chorobowych zwierząt oraz zagadnień mikrobiologii weterynaryjnej
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Posiadanie obywatelstwa polskiego

•
•

Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DO KUMENTY I O ŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•
•
•
•
•
•

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DO KUMENTY I O ŚWIADCZENIA DO DATKO WE

•
•

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z
pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DO KUMENTÓ W

•
•
•

Dokumenty należy złożyć do: 07 lipca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

DANE O SOBOWE - KLAUZULA INFO RMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia
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: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45836 Opole, kontakt: 77-5417200
Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojciech Huczyński Tel.: +48 604 907 222 e-mail: wojciech@huczynski.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
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)
Uprawnienia:
o 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
o 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 2008 r. 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 INFO RMACJE: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%.
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.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie
postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417190.

