Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem
Ul. Przechodnia 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie
Mazowieckie

KONSERWATOR
………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania formalne:
- obywatelstwo polskie
-wykształcenie – zasadnicze
- prawo jazdy kat B ,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- predyspozycje osobowościowe:, odpowiedzialność, punktualność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 Dbanie o czystość i porządek w obejściu Inspektoratu (sprzątanie, odśnieżanie, koszenie trawy, przycinanie
żywopłotów itp.),
 Stałe utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych Inspektoratu oraz
pomieszczeniach garażowych,
 Wykonywanie wszelkiego rodzaju drobnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń mebli oraz podobnych
czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
 Codzienna obsługa pojazdów służbowych( utrzymywanie w czystości , kontrola sprawności technicznej,
sporządzanie kart drogowych itp.)
 Prowadzenie pojazdów służbowych ( przejazdy do serwisu, do stacji paliw w celu zatankowania itp. ) oraz
wykonywanie kursów służbowych zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem
Mazowieckiem
 Wykonywanie innych
zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem
Mazowieckiem
2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) Życiorys (CV),
b) skan lub kopia dowodu osobistego,
c) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) oświadczenie o niekaralności,
Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by
opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych
przeze mnie dokumentach w ofercie pracy, przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem
Mazowieckiem, z siedzibą w: ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, dla potrzeb realizacji naboru na
stanowisko pracy.
3. Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem ul. Przechodnia 4 18-20 Wysokie Mazowieckie,
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko konserwatora” w terminie do 22.06.2022 r. Oryginały
dokumentów do wglądu podczas naboru. Dokumenty, które wpłyną do PIW po wyżej wymienionym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe Informacje można uzyskać pod nr. tel. 086 275 23 54
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na stronie PIW Wysokie
Mazowieckie
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem
Ul. Przechodnia 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
Informacja o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, z siedzibą w:
ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem możliwy
jest drogą elektroniczną na adres e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie
3) zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
4) odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
b) odbiorcy danych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
c) część danych osobowych w informacji o wynikach naboru będzie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, na tablicy informacyjnej w siedzibie PIW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
d) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na podstawie zawartej z
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3
miesiące od zakończenia naboru
6) kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
7) kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy. Podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest
dobrowolne.

Strona 2 z 2

