
 

• Ogłoszenie nr: 155834 
• Data ukazania się ogłoszenia: 16 listopada 2013 r. 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy  
• Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
• poszukuje kandydatów na stanowisko:  
• starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej  
• w Pracowni Mikrobiologicznego Badania Środków Spożywczych  
• 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%. 

• ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 
Wymiar etatu: 1 

• Liczba stanowisk pracy: 1 
Adres urzędu 

Zakład Higieny Weterynaryjnej 
Oddział Terenowy w Toruniu 
ul. Antczaka 39/41 
87-100 Toruń  

Miejsce wykonywania pracy: 
• Toruń 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
• Przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz nadzór nad pracą laborantów  
• Zastępowanie Kierownika Pracowni w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru 

merytorycznego i organizacyjnego nad funkcjonowaniem pracowni  
• Pomoc przy prowadzeniu i zarządzaniu dokumentacją merytoryczną i finansową związaną z 

funkcjonowaniem pracowni  
• Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonej w pracowni działalności  
• Nadzorowanie i doskonalenie funkcjonującego w pracowni systemu zarządzania jakością  

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

wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym  
 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  
narzędzia i materiały pracy: urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych 
badań, komputer i sprzęt biurowy. Siedziba ZHW OT Toruń mieści się w budynku 2-piętrowym, 
brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,  
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
n i e z b ę d n e  

• wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub biologiczne  
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w laboratorium, 

w którym funkcjonuje system zarządzania jakością 
• pozostałe wymagania niezbędne: 

o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii  
o znajomość funkcjonowania systemu jakości w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 

17025  
o znajomość obowiązujących przepisów związanych z Inspekcją Weterynaryjną  
o znajomość programów pakietu Office  
o umiejętność pracy w zespole  



o asertywność  
wymagania dodatkowe  

• znajomość jednego z języków obcych - urzędowych UE, umożliwiająca korzystanie z 
piśmiennictwa  

• specjalizacja zawodowa  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

• życiorys i list motywacyjny 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji 
• oświadczenie 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 świadectw pracy  
• kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii  

Inne dokumenty i oświadczenia  
• 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:  
21-11-2013  

Miejsce składania dokumentów:  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
Powstańców Wielkopolskich 10 
85-090 Bydgoszcz 

Inne informacje:  
- oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) 
- kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do następnego etapu, 
zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia, 
- dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko zbierane 
są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, 
- dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 33 92 104 

 
powrót  
Wytworzył/Odpowiada:  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy 
Udostępnił:  Iwona Gajdzińska 
komórka organizacyjna: Dział kadrowo-płacowy 
Wprowadzono: 15-11-2013 
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