Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Ogłoszenie o naborze nr 5484 z dnia 15 listopada 2016 r.
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DODATKOWE

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

laborant
Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych szeregów 7
10-072 Olsztyn

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
ul. Warszawska 109
10-702 Olsztyn

WARUNKI PRACY
-budynek wielokondygnacyjny bez wind, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
-pracownie zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze;
-praca polega na wykonywaniu badań mikrobiologicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz;
-kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym;
-przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu;
-praca w pozycji stojącej;
-praca w godzinach nadliczbowych (sobota, niedziela i święta);
-obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego w zakresie wykonywanych badań;
- obsługa urządzeń biurowych- komputer.

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie badań oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości
wyników badań;
przygotowanie pomieszczeń, stanowiska pracy, wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz materiałów niezbędnych
do wykonania badań, monitorowanie i dokonywanie zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych;
odbieranie próbek z punktu przyjęcia próbek i potwierdzanie w rejestrze przyjęc próbek oraz zabezpieczanie próbek
przed, w trakcie badania i po badaniu;
zgłaszanie na bieżąco potrzeb pracowni w zakresie zaopatrzenia w odpowiedni zestaw i ilość pożywek, jałowe szkło
laboratoryjne i inne materiały pomocnicze;
dokonywanie sprawdzeń bieżących wyposażenia pomiarowo-badawczego i prowadzenie zapisów w dokumentacji
pracowni;
wykonywanie kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni roboczych;
wykonywanie kontroli materiałów pomocniczych przed włączeniem do badań oraz w trakcie użytkowania
prowadzenie zapisów rozchodu materiałów pomocniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie

Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: średnie proﬁl biologiczno-chemiczny lub chemiczny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28 listopada 2016 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn
Sekretariat
z dopiskiem"Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- laborant DM (zastępstwo)"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
1. Metody selekcji: rozmowa kwaliﬁkacyjna
2. Wynagrodzenie: 2061,22 zł brutto (mnożnik 1,10)+ewentualny dodatek za wysługę lat
3. Termin zawarcia umowy o pracę: 30 grudnia 2016 roku, termin rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2017 roku.
4. Sygnatura Akt naboru: WIW-A-OS. 210.13.2016
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 524 14 87
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

