
Ogłoszenie nr: 159261 

Data ukazania się ogłoszenia: 9 kwietnia 2014 r. 

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII w WARSZAWIE 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko 

Starszego specjalisty ds. audytu kontroli urzędowych realizowanych przez Inspekcje Weterynaryjną oraz 

kontaktów z Food nad Veterinary Office dot. Krajowych Programów Audytów  

w Biurze Kontroli     

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.   

 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy: 1 
Adres urzędu: 

Główny Inspektorat Weterynarii 

ul. Wspólna 30  

00-930 Warszawa  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa  

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

1. Przeprowadzanie audytu jednostek organizacyjnych IW (WLW, GrLW) wg rocznego programu audytów,  

w tym oceny skuteczności kontroli urzędowych i procedur kontrolnych. 

2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i przygotowywanie planu audytu, w tym dokumentowanie czynności 

audytowe wg formularzy przyjętych prawem wewnętrznym GLW. 
3. Udostępnianie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego wraz z wnioskami i zaleceniami.  

4. Przeprowadzanie audytów sprawdzających zrealizowanie planu działania jednostki audytowanej.  

5. Analiza sprawozdań i zestawień tematycznych z audytów WIW, przygotowywanie analiz do rocznego 

przeglądu audytów i wieloletniego krajowego planu kontroli.   

6. Opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez GLW w sprawach z zakresu 

właściwości Biura.  
7. Udział w spotkaniach Food and Veterinary Office – Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji 

Europejskiej dot. Krajowych Programów Audytów.  

8. Współpraca z innymi organami kontroli w celu przeprowadzania wspólnych audytów.  

 

Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godzin 

dziennie na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Praca o średnim 

stopniu ciężkości, średni wydatek energetyczny.   

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:  

Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw 
komputerowy, meble biurowe i urządzenia techniki biurowej.  

Stanowisko znajduje się na III piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 22. Wejście główne bez barier 

architektonicznych. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. 

W budynku znajdują się dwie windy.  

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

niezbędne: 

- wykształcenie: wyższe weterynaryjne  

- 4 lata stażu pracy w administracji weterynaryjnej  

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2   

- znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i wspólnotowego, procedur administracyjnych 
wynikających z przepisów odrębnych (norm ISO, ustaw: o służbie cywilnej, o swobodzie działalności 

gospodarczej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych  

- kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość, 

- bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole i 

kierowania zespołem, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, 

umiejętność radzenia sobie ze stresem i właściwej argumentacji   
dodatkowe:  

- specjalizacja z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności 

pochodzenia zwierzęcego  

- posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego lub zewnętrznego  

 
 



 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny,  
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu 
obywatelstwa polskiego. 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 

- kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu,  

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają 

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych 

kandydatów.   

 

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2014 r.  

Miejsce składania dokumentów: 
Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa 

z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia 

 

Inne informacje:   

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).  
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.  

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem  

o ich terminie.  

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.  

Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony ww.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca 

Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74 
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