Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 63219 z dnia 12 maja 2020 r.
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DODATKOWE

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wojewódzki inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Opole

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami oraz mediami.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, samochód służbowy.
Lokalizacja biura - II piętro.
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej
szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ
Kierowanie pracą zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, planowanie w okresie rocznym i ponad rocznym,
koordynowanie i kontrolowanie realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i badań
kontrolnych występowania zakażeń u zwierząt na terenie województwa opolskiego - w celu rozpoznania
stanu epizootycznego w województwie i oceny zagrożenia zdrowia publicznego.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, analiz i raportów z zakresu spraw realizowanych na stanowisku
pracy - w celu przedstawienia aktualnych i periodycznych informacji z zakresu realizacji nadzorowanych
zadań.
Prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi zwalczania. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych organu II
instancji z zakresu spraw dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt oraz prowadzenie postępowań
wyjaśniających w trybie rozpatrywania skarg i wniosków ww. zakresie - w celu zachowania zasady
dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym i pogłębieniu zaufania obywateli do organów
administracji publicznej.
Koordynowanie systemu badania bydła w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSF) szybkim testem na
terenie województwa, w tym organizacja dowozu próbek z rzeźni bydła i zakładu pośredniego do punktów
zbiorczych i z punktów zbiorczych do regionalnych pracowni BSE oraz sprawozdawczość miesięczna i
roczna - w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt przed zagrożeniem TSE poprzez jednolity system kontroli
zgodnie z prawodawstwem UE.

Przeprowadzanie kontroli powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie wykonywania zadań
związanych ze zdrowiem i ochroną zwierząt, realizacją badań wynikających z planów zwalczania i
monitoringu chorób - w celu sprawdzenia stanu faktycznego realizowanych zadań ze stanem pożądanym
wg obowiązujących przepisów prawa.
Przewodniczenie Wojewódzkiemu Zespołowi Kryzysowemu przy Opolskim Wojewódzkim Lekarzu
Weterynarii w zakresie realizacji procedur zawartych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt oraz nadzór nad przygotowywaniem i aktualizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt na poziomie wojewódzkim - w celu zapewnienia funkcjonalnego i skutecznego systemu zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
staż pracy: w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych
zwierząt
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego - materialnego,
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

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
aktualne zaświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu 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

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 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

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 22 maja 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
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).Każdy
kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danychosobowych
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, 45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200• Kontakt do inspektora
ochrony danych: rodo@wiw.opole.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 służbiecywilnej (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 powyżejo prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz
art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada2008 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
teżprofilowane.

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, 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.

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

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

