Nabór Wewnętrzny nr 2/2019 – ogłoszenie o naborze
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko starszy kontroler weterynaryjny ds.
rolniczego handlu detalicznego w dniu 09.07.2019
Miejsce wykonywania pracy:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie.
Wymagania niezbędne:
1) W zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego osoba na stanowisku
starszego inspektora weterynaryjnego musi spełnić poniższe warunki:






wykształcenie średnie weterynaryjne,
minimum 5 lat stażu na stanowisku kontrolera weterynaryjnego lub
podobnym,
prawo jazdy kategorii B,
znajomość obowiązujących polskich i unijnych przepisów prawa
weterynaryjnego związanym z zakresem zadań podanych poniżej.
biegła obsługa komputera.

Inne Wymagania:




Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, organizacja pracy
własnej,
Odporność na stres, kultura pracy oraz kultura osobista.

Zakres zadań:
Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru zakładu prowadzącego RHD.
Kontrola Jakości zdrowotnej żywności w ramach RHD.
Kontrola prowadzonej działalności w ramach RHD.
Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie RHD.
Kontrola ubocznych produktów zwierzęcych nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi w zakładach.
6) Kontrola i weryfikacja dobrostanu zwierząt w gospodarstwach i rzeźniach.
7) Kontrola w zakresie higieny pozyskiwania mleka surowego w
gospodarstwach, zdrowotności krów, od których jest pozyskiwane mleko,
ich dobrostanu oraz higieny pomieszczeń i wyposażenia do pozyskiwania
mleka.
8) Koordynowanie i realizacja
„Krajowego monitoringu pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych i produktach
pochodzenia zwierzęcego”.
1)
2)
3)
4)
5)

9) Kontrola warunków sanitarno-weterynaryjnych w podmiotach będących
pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie
Szczecińskim w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego.
10) Przeprowadzanie kontroli środków transportu mleka surowego.
11) Przeprowadzanie kontroli punktów skupu dziczyzny pod względem
warunków sanitarno-weterynaryjnych.
12) Kontrola pozyskiwania i realizacji zabezpieczeń nad SRM w zakładach
uboju bydła.
13) Kontrola pobierania prób w kierunku BSE według obowiązujących
przepisów i gromadzeniem dokumentacji.
14) Uzupełnianie informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów
informatycznych SPIWET 4.06, RASFF i inne.
15) Wprowadzanie i aktualizacja baz danych.
16) Współpraca z Inspekcją Sanitarną w zakresie warunków sanitarnoweterynaryjnych w podmiotach produkujących żywność pochodzenia
zwierzęcego.
17) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komórki
organizacyjnej.
18) Aktualizacja wykazów podmiotów nadzorowanych i rejestrowanych.
19) Prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej
związanej z pracą komórki organizacyjnej.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 30 lipca 2019 roku do pracownika zatrudnionego
na stanowisku ds. pracowniczych Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Stargardzie

