
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie  

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt  

w Zespole zdrowia i ochrony 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. K. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin  

Miejsce wykonywania pracy: 

• Garwolin  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

• wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt  
• nadzór nad dobrostanem zwierząt  
• kontrolowanie nadzorowanych obiektów  
• prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w stosunku do nadzorowanych 

podmiotów  
• prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości  
• przygotowanie decyzji dla Powiatowego Lekarza Weterynarii  

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  
 

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu fax, 
niszczarka do papieru, kserokopiarka. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza jego 
siedzibą (wyjazdy służbowe), kontakty z klientem zewnętrznym, kontakt z czynnikami stanowiącymi 
zagrożenia biologiczne. Praca wymagająca dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem 
kontroli. Zagrożenie korupcją.  

 
 
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze. Narzędzia i materiały pracy: 
komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka do papieru, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 
godzin dziennie. Budynek Inspektoratu i pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.  

 

 



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

• wykształcenie: wyższe weterynaryjne  
• pozostałe wymagania niezbędne: 

o znajomość aktualnych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania 
Inspekcji Weterynaryjnej, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt  

o biegła umiejętność pracy z komputerem  
o zdolność analitycznego myślenia  
o predyspozycje do pracy w administracji  
o posiadanie prawa jazdy i możliwość korzystania z własnego pojazdu do celów służbowych  

wymagania dodatkowe  

• komunikatywność  
• samodzielność, dyspozycyjność  
• zdolność do permanentnego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy  
• znajomość w stopniu przynajmniej podstawowym języka obcego  

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 

Inne dokumenty i oświadczenia  

o kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 
kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w 
przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

o kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii  

Termin składania dokumentów:  

19-02-2016  

Miejsce składania dokumentów:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Kard. S. Wyszyńskiego 13 
08-400 Garwolin 

Inne informacje:  

- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 
telefonicznie 
- dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zostaną komisyjnie 
zniszczone 
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 256843445  

 


