
Słupca, 12 rnarca 2O2O r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETER\.NARII

W SŁUPCY

Józef §źemnłflrski

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy ogłasza nabór lekarzy weterynarii

niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób będących pracownikami

Inspekcji weterynaryjnej ntezatrudnionych w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w

Słupcy do realizacji zadan w ramach umowy - zlecenię (wyznaczenie) w zakresie

prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zulalczattia chorób zakaźnycn. zwierząt

(kontrola bioasekuracji stad świńskich pod kątem zabezpieczenia w kierunku A§F).

Wymagania konieczne:

1, wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2, zdolności or ganizacyj ne, komunikatywność, obowiązkowość,

3. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

4. znajomość polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzĄącyclt wyksztalcenie,

2. kopie dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu oby,watelstwa polskiego,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o niekaralności za

umyślnie,

aktualne zaśŃiadczenie lekarskie TYP A o

na stanowisku lekarz weterynarii,

6, aktualna ksiażeczkafzaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-

epidemiologicznych,

7. aktualne zaświaó,czenie lub oświadczenie o prawie do wykon5rwania zawodu lekarza

weterynarii,

4.

5.

przestępstwo skarbowe popełnione

zdolności do wykonywania pracy
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8. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej aJbo z tytułu umowy o pracę

lub innej umowy zlecerla,

9. prawidłowo wypełnione oświadczenie - załącznik nr 1,

10. prawidłowo wypełnione podanię o -uq1zr.aczenie do realizacji zadań w ramach umowy

zlecenia- załącznik nr 2,

Osoby zainteresowane powinny złoĘć wypełnione oferty do dnia 15 czerwca 2O2O r.

w sekretariacie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy, ul. Prusa 3,

62-400 Słupca w godz. 7OS-l5SS.
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