
Ogłoszenie nr: 170733 

Data ukazania się ogłoszenia: 27 czerwca 2015 r. 
 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
inspektor weterynaryjny 
do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 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 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku 
09-402 Płock, ul.Piękna 6 

Miejsce wykonywania pracy: 
Płock 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt; 

 pobieranie próbek urzędowych w ramach realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli 

w stadach drobiu oraz pobieranie próbek w stadach drobiu do badań rozpoznawczych i 
monitoringowych; 

 kontrolowanie realizacji warunków weterynaryjnych przez figurujące w rejestrze Powiatowego 
Lekarza podmioty zajmujące się: zarobkowym transportem zwierząt lub transportem zwierząt 

wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej; organizowaniem 
targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym 
obrocie lub skupem zwierząt; 

 sporządzanie dokumentacji, sprawozdań i analiz z wykonywanych czynności. 

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

 
Praca w dużej części poza siedzibą urzędu. 
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
 
Stanowisko pracy kompletnie wyposażone wraz z przydziałem samochodu służbowego 
 

 
Inne  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
n i e z b ę d n e 
 wykształcenie: wyższe weterynaryjne 

 pozostałe wymagania niezbędne: 



 znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 

Inspekcji Weterynaryjnej 

 prawo jazdy kat. B 

 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 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 oświadczenie 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 

Inne dokumenty i oświadczenia: 
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w 
przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

Termin składania dokumentów: 
10-07-2015 

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 numerem telefonu (24) 262 77 92 

 


