skierniewice, dnia

19 październik 2OI8

r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETER\NARII
W SKIERNIEWICACH

Nasz znak

PIW.A.Org.-K.42.2OI8

Ogłoszenie

W zwiagku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2OO4 r, (tekst
jednolity Dz. U. z 2OI8 r., poz. 36 z póżn. zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach
ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy zlecenia:
Rodzaj czynności:
- przeprowadzante kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia
wymogów bioasekuracji na terenie powiatu skierniewickiego
Wymaqania konieczne:
1. Wykształcenle wyższe weterynaryjne
2. Posiadanie prawa jazdy kat.B
3. Zdolnościor ganizacyjne, komunikaty,wność, obowiązkowo ść
4" Umiejętnośćobsługi komputera (Windows, Office)
5. Podstawowa znajomośćprzepisów weterynaryjnych

1. Podanie o Wznaczenie do realizacji zdań w ramach umowy- zlecenia, o którym
2.
3.
4.
5.
6.
7,

mowa w
ogłoszeniu
Kopie dokumentów potwierdzającychwymagane wykształcenie
Kopie dokumentów potwierdzaj1cych posiadanie prawa iardy kat.B
Kopia zaświadczeniao aktualnym prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Oświadczenieo posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego
posiadanie obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oraz do celów póżniejszego Wzrlaczenia do wykonyrvania czynności weterynaryjnych w
ramach umowy zlecenia
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
u1. Miedniewicka 25,96-100 Skiernlewlce

tel.: (46) 833 32 68, fax: (46| 832 26 25, e-mai1: skierniewice,miw@wetgiw.gov.pl

8, Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnoścido wykonyłvania pracy na stanowisku lekarza
weterynarii

9. Aktualna książeczka zdrowia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-

epidemiologicznych
Aktualne badania okulistyczne
Aktualne zaświadczenjeo odbytym szkoleniu BHP
Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych na umowę o pracę) o
otrzymylvaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, które stanowi podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, na poziomie
minimalnego wynagrodzenia o pracę, które od 1 stycznia 2OI8 r, wynosi 2IOO zł, lub
13. Zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie) o
otrzymlłvaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, które stanowi podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, na poziomie
minimalnego wynagrodzęnia o pracę, które od 1 stycznia 2OI8 r, wynosi 2!OO zł, lub
14.Zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
w ramach prowadzenia działalnościgospodarczej i odprowadzaniu pełnych składek ZUS z
tego tytułu lub w przypadku prowadzenia działalnościgospodarczej na zasadach
preferencyjnych zaświadczenta o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne z
tytułu tej działalnościod zadeklarowanej dobrowolnie kwoty stanowiącej co najmniej
minimalne wynagrodzenię za pracę, które od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2IOO zł.
15. Oświadczenie Zleceniobiorcy wg załącznika do ogłoszenia,

10.
11.
12.

a

a
a

dokumenty należy złożyc
w sekretariacie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach, ul. Miedniewicka 25,96-100 Skierniewice,
od poniedziałku do piątku, w godz.7:3O - 15:30;
wnioski będą rozpatrywane komisyjnie;
wnioski niekompletne lub wnioski dostarczone po terminie nie będąrozpatrywane;
po rozpatrzeniu i ocenie wniosków komisja sporządzi listę kandydatów do wyznaczenia,
o którym mowa w ogłoszeniu i przedłoży ją do akceptacji Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Skierniewicach.
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