
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy  

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

Rzemieślnik specjalista 

w Zespole ds. administracyjnych 

Wymiar etatu: 1 

• Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

ul. Powstańców Wielkopolskich 10 

85-090 Bydgoszcz  

Miejsce wykonywania pracy: 

• Bydgoszcz 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

• Drobne naprawy, remonty i prace konserwacyjne 

• Utrzymywanie terenów zielonych 

• Prace gospodarcze 

• Utrzymywanie w gotowości i czystości pojazdów służbowych 

 

Warunki pracy 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  

 

• Praca w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e  

• wykształcenie: zawodowe 

• doświadczenie zawodowe: 5 lat  

• pozostałe wymagania: 

o prawo jazdy kat. B 

wymagania dodatkowe  

• uprawnienia elektryczne do 1 kV 

• umiejętność pracy w zespole  

• komunikatywność  

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 

Termin składania dokumentów: 30.04.2022 r. 

Miejsce składania dokumentów:  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

Powstańców Wielkopolskich 10 

85-090 Bydgoszcz 



Inne informacje:  

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu lub e-mail. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla 

pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną 

poinformowani telefonicznie lub e-mailem 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. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 3392122, 52 33 92 104 

lub 52 33 92 144 

 
 

Wytworzył/Odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy 

Udostępnił: Iwona Gajdzińska 

komórka organizacyjna: Dział kadrowo-płacowy 

Wprowadzono:  

 


