Powiatowy nspektorat Wetery nari i w Dzierzon iowie
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Ogloszenie o nabbrze nr 3'1400 zdnia 28 lipca 2O1B r.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydat6w\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor
do spraw: adm inistracypyctr
Zesp6l do spraw fi nansowo-ksiqgowych oraz adm inistracyjnych
I\N

-SCE U/YKCN YWAI! IA PRACY:

Dzier2oniow

ADRES UriZfDU;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzier2oniowie
ul. Batalion6w Chtopskich 7
58-200 Dzier2oni6w

WARUNKI PRACY

-

praca biurowa
praca przy komputerze

ZAKRES ZADAN

r
r
r
r
r

prowadzenie
prowadzenie
prowadzenie
prowadzenie
prowadzenie

sekretariatu powiatowego lekarza weterynarii
spraw an'tiqzanych z naboren izatrudnieniem pracownik6w
dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych pracownik6w
spraw w,tiqzanych z zaopatrzeniem i wyposazeniem jednostki
spraw zwiqzanych z BHP i badaniami okresowymi pracownik6w

WMAGANIA NIEZBEDNE
o \A&ksztalcenie: Srednie ekonomiczne lub na kierunku administracja
o doSwiadczenie zawodowe: praca w administracji w zakresie prowadzenia spraw kadrowycn

.
r
r
r
'

znajomoSc prawa pracy
umiejQtnoS6 obstugi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pelni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKO\A/E

'
r

komunikatywnoS6, umiejgtnoS6 pracy w zespole
znajomo6c przepisow stuzby cywilnej

DOKUMENTY I OSWADCZENIA NIEZBEDNE

r

ZyciorysiCV i list motywacyjny

r. Kopie dokument6w potwierdzaiqcych spelnienie wymagania niezbqdnego w zakresie wyksztalcenia

.

,
r

Kopie dokumentbw potwierdzaiqcych spelnienie wymagania niezbgdnego w zakresie do6wiadczenia zawodowego /
sta2u pracy
O5wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaiqcego posiadanie polskiego

obywatelstwa
Oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych

o O6wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestgpstwo lub umySlne przestqpstwo skarbowe

TERMINY I MIEECE SKIADANIA DOKUMEN

o Dokumenty

.
'

nale2y zlo2y6, do: 07 sierpnia2018r.
Decyduje data: wptywu oferty do urzgdu
Miejsce skladania dokument6w:
Fowiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzier2oniowie
ul. Batalion6w Chtopskich 7
58-200 Dzier2oni6w

DANE OSOBO\A/E - KIAU^ZULA INFORMACYNA
Dane osobowe sq przetwarzane 2godnie z przepisam i rozporzqdzenia l?rrlamentu Europejskiego i Rady Pq 20161679 z dn,ia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzelwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\AiE (RODO).
lG2dy kandydat przystgpujqcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
bqdzie moZliwy udzial w naborze.

o Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie
piw. czeslaw.

barwicki@

m ai l. com

o Konlakt do inspektora ochrony danych: brzezinski.witold@mail.com

.
r
'.

r

o
o

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w sluzbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Dzier2oniowie
Okres przechowywania danych: czas niezbgdny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w slu2bie cywilnej
(z uwzglgdnieniem 3 miesigcy, w kt6rych dyrektor generalny urzgdu ma mozliwo6c wyboru kolejnego wyionionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje koniecznoSc obsadzenia tego samego stanowiska)
Uorawnienia:
o prawo 2qdania od administratora danych dostqpu do danych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak2e prawo do przeniesienia
danych; 24danie w tej sprawie mo2na przesla6 na adres kontaktowy administratora danych, podany powyzej

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Fodstawa prawna przetwarzania danych: aft. 221 Kodeksu ptacy oraz arl. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o slu2bie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie bqdq podstawq do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie bgdq te2
profilowane

INNE INFORMAGE:
W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w urzqdzie,
,w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, wynosi co

najmniej6%.
Dodatkowe Informacje pod numerami telefonow 748312809 i748324657 lub e-mailem: dzierzoniow@,vroc.wiw.gov.pl
zat rudnienie niezwlocznie po rozst rzygniqci u naboru

