
Data ukazania się ogłoszenia: 9 lipca 2014 r.  

 

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII w WARSZAWIE     
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: administrator ds. czynności 

kancelaryjnych w Biurze Organizacyjnym   

 

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:  

 samodzielna realizacja czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania korespondencji 
wpływającej do Głównego Inspektoratu Weterynarii i jej rejestracji w systemie elektronicznego obiegu 

dokumentów;  

 segregacja i dystrybucja korespondencji do biur i sekretariatów Głównego Inspektoratu 
Weterynarii;  

 odbiór korespondencji wpływającej; 

 współpraca z pracownikami sekretariatu GLW oraz pozostałymi pracownikami Wydziału w zakresie 
wykonywania innych zadań; 

 
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. Praca lekka, mały 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 V piętrze w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30). 

Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne (od. ul. Wspólnej) bez 

barier architektonicznych. Wejście od ul. Żurawiej wyposażone jest w ruchomą platformę do transportu 

wózka. Schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz 
budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajduje się sześć 

wind.  
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

niezbędne: 

 wykształcenie: średnie  

 znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, 

 umiejętność biegłej obsługi komputera, 

 umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner), 

 samodzielność, rzetelność, staranność, terminowość, opanowanie, komunikatywność, odporność na 
stres, dyskrecja i wysoka kultura osobista,   

 bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność określania priorytetów i zarządzania 
informacją,  umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w zespole, umiejętności dbania o właściwy 
wizerunek urzędu. 

 

dodatkowe:  

 wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze obowiązków (przyjmowanie, 
rejestracja, segregacja, dystrybucja i odbiór korespondencji wpływającej),  

 poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 
klauzulą „zastrzeżone” wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy  z dnia 22 stycznia 

1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz.1631 z poźn. zm.), 
wystawione po roku 2004. 

 

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, 

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydanego na podstawie przepisów poprzedniej ustawy  z dnia 22 

stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz.1631 z poźn. zm.), 

wystawionego po roku 2004, 

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje. 

 
Termin składania dokumentów: 14 lipca 2014 r.  

 

Miejsce składania dokumentów: 

Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa 

z dopiskiem: „oferta pracy – administrator ds. czynności kancelaryjnych” 

 
Inne informacje:  

Stanowisko poza korpusem służby cywilnej.  

Proponowane wynagrodzenie: ok. 1900 zł brutto.  

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o terminie ważności aplikacji 

decyduje data stempla pocztowego).  
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.  

Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.  

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.  

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

Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74 

 
 

 


