
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie 
 

 Ogłoszenie nr: 152907 
 Data ukazania się ogłoszenia: 05 lipca 2013 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz 

ubocznych produktów zwierzęcych w Zespole do spraw bezpieczeństwa 
żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych  

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 
ul. Serocka 3 
07-200 Wyszków 

Miejsce wykonywania pracy:  Wyszków 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
 nadzorowanie i kontrolowanie zakładów zajmujących się przetwarzaniem, 

składowaniem i transportem żywności pochodzenia zwierzęcego,  
 prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych oraz pozostałości 

chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności 
pochodzenia zwierzęcego  

 nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa,  

 realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach oraz z Krajowego Planu 
Kontroli Urzędowej Pasz,  

 nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz,  
 nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem oraz 

wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z 
rozporządzeniem 1069/2009,  

 przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  
 prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.  

Warunki pracy 
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu 

wykonywania zadań: 
- praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku (800-1600),  
- praca w terenie (przeprowadzanie kontroli),  

- wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje) 
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, 
- wyjazdy w teren samochodem służbowym.  



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie 
 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

 wykształcenie: wyższe weterynaryjne  
 pozostałe wymagania niezbędne: 

o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  
o pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych,  
o niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,  
o prawo jazdy kat. B  

wymagania dodatkowe  

 znajomość prawa weterynaryjnego i procedur postępowania 
administracyjnego,  

 umiejętność obsługi komputera,  
 zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,  
 dyspozycyjność,  
 komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,  

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 

Inne dokumenty i oświadczenia  

o 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: 17-07-2013  

Miejsce składania dokumentów:  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Serocka 3 
07-200 Wyszków 

Inne informacje: Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani 
do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. 
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru 
złożonych dokumentów. 

 


