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Ogłoszenie o naborze nr 43736 z dnia 0]. marca 20].9 r.

{3§§tąT\* §}s i}**ńT§*§§*§

.§ §§§

marca
2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

i nspektor weteryn a ryj ny

do spraw: bezpieczeństwo żywności
dział bezpieczeństwa zywności

pabianice 95-200 Pabianice
ul, Karniszewicka 37

WARUNKl PRACY
praca przy komputerze co na.lmniej 4 godz. dziennie
wyjazdy służbowe, praca w terenie,
prowadzenie samochodu słuzbowego

ZAKRES ZADAŃ

. sprawowanie nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych

. sprawowanie nadzoru bezpieczeństwem produktów pochodzenla zwierzęcego
r reaIizacja przepisów prawa w zakresie nadzorów
l nadzor nad wykonywaniem badań monitoringowych
r prowadzenie pełnej dokumentacji i sprawozdawczości

V \4AGANlA NlEZBĘDNE

o wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
. prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii
. posiadanie prawa jazdy kat. B
. obsługa komputera
o posiadanie obywatelstwa polskiego
r korzystanle z pełni praw publicznych
o Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyŚIne przestępstwo iub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY l OŚW|ADCZENlA NlEZBĘDNE

. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

. dypIom ukończenia studiów na kierunku weterynaria

. zaświadczenie |zby Lek-weter, o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

. kopia prawa 1azdy kat.B

. OŚwiadczenie o posiadaniu obywateIstwa poIskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poIskiego
obywatelstwa



. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyś|ne przestępstwo skarbowe

TERMlNY l MlEJSCE SKŁADANlA DOKUMENTOW

o Dokumenty należy zlozyć do: 15 marca 2019 r.

. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

. Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach
95-200 Pabianice
uI. Karniszewicka 37

DANE OSOBOWE - KLAUZULA lNFORMACYJNA

Dane osobowe 5ą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Par|amentu Europejskiego iRady (UE) 20L6l679zdnia
27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób flzycznych w związku żprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO)

Kazdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowoInie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie moz|iwy udział w naborze.

r Adminlstrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach 42l2I2-19-I4
. Kontakt do inspektora ochrony danych: 42l2l2-I9-L4
. ceI przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w słuzbie cywilnej
r lnformacje o odbiorcach danych: powiatowy Inspektorat weterynar w pabianicach
o okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywiInej

(z uwzg|ędnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generaIny urzędu ma moz|iwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydaia, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

. Uprawnienia:
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 mozna przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

:. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
r PodstawapraWnaprzetwarzaniadanych:art,22' Kodeksupracyorazart,26inast.ustawyzdnia2lIistopada2008

r. o słuzbie cywilnej w zw.z art. 6 ust. 1lit. c RODO
. lnne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

proflIowane

lNNE lNFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzle,
w rozumieniu przepisów o rehabiIitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.

-lwiatowy lnspektorat Weterynarii w Pabianicach
,c.Specj. dls Kadr i Płac
42l212-19-74


