
 

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie 

Ogłoszenie o naborze nr 13477 z dnia 25 lipca 2017 r. 

OFERTY DO 
WYMIAR 

ETATU 
STANOWISKA STATUS DODATKOWE 

4 sierpnia 2017 1 1 
nabór 
w toku 

ogłoszenie w celu 
zastępstwa 

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 

referendarz ds. diagnostyki laboratoryjnej 

w Stanowisko ds. Laboratoriów 

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:   ADRES URZĘDU: 
Warszawa      Główny Inspektorat Weterynarii 
       ul. Wspólna 30  
       00-930 Warszawa 
     

WARUNKI PRACY: 

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, 

skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu 

Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). 

Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – 

okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek 

dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej 

szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie 

toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu 

głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może 

stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze 

dzielone drzwiami z samozamykaczami. 

ZAKRES ZADAŃ: 

- Prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zatwierdzania laboratoriów. 

- Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu CELAB. 

- Prowadzenie wykazów laboratoriów zatwierdzonych i referencyjnych oraz innych laboratoriów. 

- Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem laboratoriów do prowadzenia badań 

urzędowych. 

- Prowadzenie spraw dotyczących krajowych programów kontrolnych pozostałości żywności 

pochodzenia zwierzęcego. 

- Ustalanie ogólnych kierunków działania oraz szczegółowych zasad postępowania laboratoriów 

wchodzących w skład struktury Inspekcji weterynaryjnej oraz laboratoriów zatwierdzonych. 

- Zarządzanie ryzykiem w zakresie diagnostyki weterynaryjnej. 

- Opracowywanie i wdrażanie strategii badań laboratoryjnych i weterynaryjnej diagnostyki 

laboratoryjnej. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, chemiczne, mikrobiologiczne lub z zakresu technologii 
żywności 

- Wiedza: znajomość przepisów z zakresu struktury i funkcjonowania systemu weterynaryjnej 
diagnostyki laboratoryjnej, podstawowa znajomość KPA. 

- Umiejętności: przekazywanie informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły. 
- Posiadanie obywatelstwa polskiego 
- Korzystanie z pełni praw publicznych 



 

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe 

WYMAGANIA DODATKOWE: 
- Znajomość systemu CELAB. 
- Znajomość norm ISO w tym normy PN-EN ISO 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące 

kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
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: 
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, 
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 
najlepszych kandydatek/kandydatów. 
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
Dokumenty należy złożyć do: 4 sierpnia 2017 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. 
 
Miejsce składania dokumentów: 
Główny Inspektorat Weterynarii  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa  
z dopiskiem "oferta pracy" i numerem ogłoszenia 
 

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, nie wynosi co najmniej 6%. Umowa o pracę na zastępstwo 
(przewidywany okres nieobecności zastępowanego do 02.2018 r.). Proponowane wynagrodzenie: 
3000-3200 zł brutto. 
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. 
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne 
i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci 
zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. 
Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl - zakładka Praca 
Dodatkowe informacje: (22) 623-13-29. 
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