REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA
Jedľová 44, 010 04 Žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyhlásenie výberu.
Informácia o pracovnom mieste:
Miesto práce: Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Forma výberového konania: výber
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzované miesto: odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa – veterinárna medicína
Odbor štátnej služby - 2.10. Pôdohospodárstvo
Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Termín nástupu: ihneď po úspešnom výbere
Stručný opis činností: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej
služby, vydávanie opatrení, kontrolná a inšpekčná činnosť, prešetrovanie petícií,
vypracovávanie rozhodnutí.
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti : samostatná inšpekčná
činnosť, vysoká miera interaktívnej komunikácie a asertívnych postojov, schopnosť zvládať
pracovné zaťaženie, adaptabilnosť v riešení problémov, profesionálne vystupovanie, flexibilita,
vyrovnanosť, spoľahlivosť a zmysel pre zodpovednosť. Znalosť Ústavy SR a zákonov č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich
právnych predpisov vo veterinárnej oblasti, č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, č. 372/1993 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich predpisov
k uvedeným zákonom, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej oblasti.
Práca s PC: mikrosoft Excel – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Outlook –
pokročilý, Internet /e-mail,www/ - pokročilý.
Informácie o výbere:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia alebo diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome
a životopise,
- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou
o zaradenie do výberového konania bude môcť služobný úrad spracovávať podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady zaslať do 7 dní odo dňa zverejnenia výberu, rozhodujúci je dátum podania
na poštovej pečiatke.
Na obálke uviesť číslo výberového konania 2016/1/RVPSZA.
Prihlásení uchádzači, spĺňajúci požiadavky výberu obdržia pozvánku na výber poštou.
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