Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Školská 5, 927 01 Šaľa
Tel: 031/7702170, 771 51 77

Fax: 031/770 74 91

e-mail: Sekretariat.SA@svps.sk

Č. j. 729/2017

Šaľa, 30.05.2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa vyhlasuje v súlade s ust. § 23 zákona č. 400/2009
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov výber na miesto štátneho zamestnanca.
Informácie o pracovnom mieste
Služobný úrad
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Školská 5
927 01 Šaľa
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Hlavné úlohy:
Kontrolná a dozorná činnosť v oblasti hygieny potravín a potravinového dozoru, vykonávaná štátnym zamestnancom.
Znalosť zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších a vykonávacích predpisov, 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.
Zabezpečovanie veterinárnej kontroly a dozoru v oblasti hygieny potravín a potravinového
dozoru, komodít živočíšneho pôvodu.
Odbor štátnej služby:
2.10 Pôdohospodárstvo
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Informácie o výbere:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia alebo diplomu,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v 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 výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 428/2002 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.
Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
Školská 5
927 01 Šaľa
alebo elektronickými prostriedkami na adresu: Sekretariat.SA@svps.sk.
Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia
výberu.
Prihlásení uchádzači, spĺňajúci požiadavky výberu, obdržia pozvánku na výber poštou.
Označenie na obálke a v žiadosti: Výber č. 2017/01
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa so zameraním na veterinárne lekárstvo MVDr.
Počítačové znalosti - používateľ
Internet (e-mail, www) - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy
Microsoft Word - základy
Vodičský preukaz
B
Pozícia je vhodná pre absolventa
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Ďalšie požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť,
schopnosť pracovať v kolektíve.
Informácie na: e-mail: Sekretariat.SA@svps.sk
Tel.: 031 770 21 70, mobil.: 0907 744 118

