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15.09 - Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.
Higieny Środków Spożywczych
inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. Higieny Środków Spożywczych
Region: pomorskie
Ważne od: 2004-09-15
Ważne do: 2004-09-27
OPIS STANOWISKA

Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- nadzór weterynaryjny w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
- badanie środków spożywczych w obrocie krajowym i przeznaczonych na eksport,
- opracowywanie decyzji administracyjnych oraz wdrażanie postępowania egzekucyjnego

o charakterze niepieniężnym w administracji,
- pobieranie próbek żywności i wymazów do badań laboratoryjnych,
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości,
- rozpatrywanie skarg.
WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
- znajomość aktów normatywnych z zakresu nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia
zwierzęcego,
- znajomość kpa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z administracji (w części dotyczącej
obowiązków o charakterze niepieniężnym),
- posiadanie prawa jazdy,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość języka angielskiego,
- posiadanie własnego środka transportu.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
- kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy przesyłać do:
27-09-2004
pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk
Inne informacje:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-59) 842-31-07 lub 842-51-85.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.

883)".
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