
Ogłoszenie nr: 149509 
Data ukazania się ogłoszenia: 12 lutego 2013 r. 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny 
do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt 
 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

Wymiar etatu: 1 

 Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu 
ul. Piękna 6 

09-402 Płock 

Miejsce wykonywania pracy: 

 Płock 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 realizacja zadań w zakresie kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

 realizacja zadań w zakresie Wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji 

bydła, owiec, kóz i świń, a następnie w obszarze zdrowia zwierząt i w obszarze dobrostanu zwierząt. 

Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  

 
Praca w dużej części poza siedzibą urzędu (kontrole gospodarstw). 
 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  
Stanowisko pracy kompletnie wyposażone wraz z przydziałem samochodu służbowego.  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
n i e z b ę d n e 

 wykształcenie: wyższe zootechniczne lub rolnicze 

 pozostałe wymagania niezbędne: 

 znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji 
Weterynaryjnej, 

 posiadanie prawa jazdy, 

 dobra znajomość obsługi komputera oraz weterynaryjnych programów komputerowych, 

 łatwość przyswajania nowych zagadnień, 

 dyspozycyjność. 

wymagania dodatkowe 

 uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn), 

 komunikatywność i samodzielność, 

 staranność, sumienność, obowiązkowość, 

 umiejętność pracy w zespole. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 życiorys i list motywacyjny 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 



 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 
posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 kopie świadectw pracy, 

 kserokopia dowodu osobistego. 

Inne dokumenty i oświadczenia 

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy 

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 
najlepszych kandydatów 

Termin składania dokumentów: 
22-02-2013 

Miejsce składania dokumentów: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Piękna 6 
09-402 Płock 

Inne informacje: 
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób 

niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (24) 262-77-92 

 
Wytworzył/Odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii 

jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku 

Udostępnił: Anna Cybart 

komórka organizacyjna: Zespół Administracji 

Wprowadzono: 11-02-2013 

 


