Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Dozorca w Zespole ds. Administracyjnych

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/1,
umowa na okres określony do 31.12.2021 r.
Warunki pracy
• Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie.
• Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku
inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.
• Praca poza ustalonymi godzinami.
• Wyjazdy służbowe na terenie województwa i kraju.
• Odporność na stres.
Zakres zadań:
1. Wykonywanie czynności porządkowych: zamiatanie, koszenie, podlewanie zieleni,
przycinanie krzewów wokół obiektów urzędu.
2. Grabienie i usuwanie liści na terenie urzędu.
3. Odśnieżanie i posypywanie powierzchni śliskich na terenie i wokół budynków WIW.
4. Dbanie o majątek Inspektoratu, w szczególności o jego właściwe zabezpieczenie
i wykorzystanie w zakresie realizacji zadań.
5. Przestrzeganie ustalonych przez producenta i/lub serwisanta pojazdu terminów
wykonania obsługi technicznej, przeglądów i wymiany olejów i płynów, stosując przy
tym ich właściwe rodzaje zalecane przez producenta i/ lub serwisanta tego pojazdu.
6. Dbanie o stan techniczny, czystość i wygląd estetyczny wszystkich samochodów oraz
pomieszczeń garażowych. Mycie i czyszczenie pojazdów przynajmniej raz w miesiącu.
7. Dokonywanie codziennego przeglądu samochodów przed wyjazdem oraz po powrocie
z trasy.
8. Prawidłowe, systematyczne i czytelne prowadzenie zapisów w kartach drogowych i
kartach paliwowych oraz dbanie o wypełnianie kart drogowych przez pracowników
użytkujących pojazdy służbowe.
9. Rozliczanie w kartach drogowych i kartach paliwowych ilości zużytego paliwa oraz
przejechanych kilometrów.
10. Dbanie o wszystkie pojazdy, ich wyposażenie oraz zabezpieczanie ich przed
uszkodzeniem i kradzieżą, pod rygorem odpowiedzialności materialnej.
11. Zgłaszanie do przełożonego i wpisywanie w kartach drogowych uwag o usterkach,
stanie technicznym lub zdarzeniach drogowych z udziałem pojazdów służbowych.
12. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich braków sprzętu stanowiącego wyposażenie
pojazdów służbowych.
13. Prowadzenie samochodów służbowych w zakresie przewozu osób i towarów, w celu
realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Wymagania niezbędne:
•
•
•
•
•

Wykształcenie: podstawowe.
Prawo jazdy kat B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego.
Korzystanie z pełni praw publicznych.
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Dokumenty niezbędne:
•
•
•
•
•
•

Życiorys/CV i list motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
naboru.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu
potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania dokumentów:
•
•
•

Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2021 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

WSZYSTKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE
W OGŁOSZENIU MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE
POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
68/453-73-03
Administratorem danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Dane
nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane
osobowe podawane są dobrowolnie. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

