
Aleksandrów Kujawski, dnia 06.07.2021 r. 

 

Ogłoszenie o naborze 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na 

stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności badania zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.  

Liczba stanowisk pracy: 1/2; planowany czas zatrudnienia na: 01.08. – 31.12.2021 r. 

Adres urzędu: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, 

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 3 

Miejsce wykonywania pracy:  

PPP-H MASDROB Marian Chojnicki, 87-705 Siniarzewo. 

Warunki pracy: 

• praca w systemie jednozmianowym, 

• praca w godzinach nocnych, w tym w dniach świątecznych 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

• wykształcenie: wyższe weterynaryjne  

pozostałe wymagania niezbędne: 

• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii  

• znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonego w przepisach 

dotyczących organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w szczególności 

w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, 

• doświadczenie w nadzorze nad ubojem drobiu 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

 kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie stopnia specjalisty w dziedzinach 

związanych z zawodem lekarza weterynarii, 

 poświadczenie odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakresie nadzoru nad ubojem 

zwierząt rzeźnych i produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 

 Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których 

mowa w art. 16 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej – załącznik nr 1; 

 oświadczenie o braku konfliktu interesów lub o istnieniu jakichkolwiek 

bezpośrednich lub pośrednich powiązań (prawnych, finansowych, rodzinnych), 



które mogłyby zostać uznane za naruszające niezależność w wykonywaniu zadań 

na terenie nadzorowanego podmiotu; 

 

Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w dniu podpisania umowy:   

• orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające 

zdolność do podjęcia pracy przy produkcji żywności,   

• zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku urzędowego lekarza weterynarii przy badaniu 

zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym, 

• oświadczenie o posiadaniu odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych,  

• potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Termin składania dokumentów:  

30.07.2021 r.  

Miejsce składania dokumentów:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, 

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 3 

Inne informacje:   

Oferty otrzymane po upływie terminu oraz oferty nie spełniające wymogów 

formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu 

winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty 

zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji 

zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i egzaminu kompetencyjnego, w 

przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez 

indywidualnego powiadomienia o tym fakcie). 

Wyznaczenie do przedmiotowych czynności urzędowych nastąpi z urzędu na 

podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim postępowania wszczętego z urzędu tylko w 

przypadku osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane 

do dalszych czynności administracyjnych. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 54 282 27 03 

 

 


