Inšpektor
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
Pozícia: Odborný radca
Pracovná oblasť: Štátna správa, samospráva
Informácie o pracovnom mieste
- Miesto práce: K veterine 5001/4, 905 01 Senica
- Termín nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania
- Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo na príslušnom úseku
štátnej správy, kontrolná a inšpekčná činnosť dodržiavania podmienok a plnenia zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ako aj povinnosti, ktoré sú stanovené
v súvisiacich právnych normách na úseku zdravia zvierat, prešetrovanie sťažností a petícií,
vyhodnocovanie výsledkov a príprava podkladov na rozhodovanie, tvorba opatrení.

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. Stupňa s veterinárnym zameraním – MVDr.
Znalosti
Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Internet /e-mail, www/ - pokročilý
Vodičský preukaz
B
Požadovaná prax
Pozícia vhodná pre absolventa:
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, samostatnosť,
schopnosť pracovať v tíme, komunikačné schopnosti, ochota pracovať aj nad rámec
pracovného času v prípade vzniku potreby.

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Rozpočtová organizácia
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Informácie o výberovom konaní
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 2
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo
Organizačný útvar: Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny
potravín živočíšneho pôvodu
Lehota na podanie žiadosti: do 15. dňa odo dňa zverejnenia tohto inzerátu
Zoznam požadovaných podkladov:

-

písomná žiadosť na zaradenie do výberového konania
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
kópia diplomu
profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov vo všetkých odovzdaných dokumentoch
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby na tejto pozícii
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré uchádzač predložil k výberovému
konaniu a ktoré bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

Adresa spoločnosti
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
K veterine 5001/4
905 01 Senica
Kontakt
Kontaktná osoba: Mária Harasníková
Tel.:034/6512881
E-mail: riaditel.se@svps.sk

