
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie  

Ogłoszenie o naborze nr 34879 z dnia 27 września 2018 r. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny 

do spraw: Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego Zespół ds. 

bezpieczeństwa żywności 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Pszczyna  

ADRES URZĘDU: 43-200 Pszczyna ul. Gen. Hallera 7 

 

WARUNKI PRACY 
- praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie 

powiatu pszczyńskiego 

-wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje) 

- obsługa komputera i urządzeń biurowych 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

ZAKRES ZADAŃ 

• kontrolowanie zakładów mięsnych, mleczarskich, punktów skupu dziczyzny, zakładów MLO, sprzedaży bezpośredniej, 

gospodarstw mlecznych i ferm jaj konsumpcyjnych w zakresie wymagań sanitarno-weterynaryjnych 

• prowadzenie rejestru zakładów mięsnych, mleczarskich, punktów skupu dziczyzny, zakładów grupy MLO i sprzedaży 

bezpośredniej, oraz prowadzenie dokumentacji tych zakładów 

• nadzór nad dobrostanem zwierząt w rzeźniach oraz nad prawidłowością oznakowania i operowaniem ubocznymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego w tych zakładach 

• kontrola lekarzy weterynarii wolnej praktyki wyznaczonych do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i badaniem ich 

mięsa, nadzorem nad rozbiorem i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

• sporządzanie projektów decyzji administracyjnych 

• prowadzenie spraw związanych z akredytacją w Terenowych Punktach Wytrawiania 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

• Wykształcenie: wyższe weterynaryjne 

• doświadczenie zawodowe: 5 lat na stanowisku o podobnym zakresie 

• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

• aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 

• posiadanie prawo jazdy kat B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu 

• umiejętność obsługi komputera 

• Posiadanie obywatelstwa polskiego 

• Korzystanie z pełni praw publicznych 

• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe  



WYMAGANIA DODATKOWE 

• komunikatywność i dyspozycyjność 
• umiejętność pracy w zespole 
• dobra organizacja pracy 
• znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

• Życiorys/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 o prawie wykonywania zawodu 

• 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 

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 

•  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia 

•  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / 

stażu pracy 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

• Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2018 r. 

• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

• Miejsce składania dokumentów: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie 

ul. Gen. Hallera 7 
43-200 Pszczyna 

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 danych osobowych nie 

będzie możliwy udział w naborze. 

• Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. gen. Hallera 

7 

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@infosystem-projekt.pl 

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 

• Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być użyte podczas ewentualnego wprowadzenia danych kandydatów do 

Biuletynu Informacji Publicznej w „Wynikach naboru dla ogłoszenia nr ...... ". 

• 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 

mailto:iod@infosystem-projekt.pl

