Krotoszyn, dnia 24 kwietnia 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KROTOSZYNIE

Anna Lis-Wlazły

Nasz znak:

AF.1100.1.2018
pismo z dnia:

Dot. sprawy nr:

OGŁOSZENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie w związku z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2018 poz. 36)
ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia.

Rodzaj czynności:
- prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu
bioasekuracji
na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
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-

zdolności organizacyjne,
komunikatywność,
obowiązkowość,
umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie *
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego *,
- życiorys i list motywacyjny *,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione
umyślnie *,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na
stanowisku: lekarz weterynarii *,
- aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP *
- aktualne o prawie do wykonywania zawodu lekarza *,
- pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych – zał. Nr 3 *
- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1
- prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach
umowy-zlecenia – zał. Nr 2.
*- osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie na rok 2018 mogą punkty oznaczone „*”
pominąć chyba,że nastąpiły zmiany, które należy ujawnić przed zawarciem umowy - wyznaczenia

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 15 maja
2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Krotoszynie, ul. Zdunowska 116 w godz. 700 – 1500 .
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po
rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z
zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
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