
Ogłoszenie z dnia  25.10.2022 r. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie  

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

pracownik utrzymania czystości - 911207 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie 
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

Wymiar etatu: 1/2 

Liczba stanowisk pracy: 1 

 

Adres urzędu 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 

ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn  

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 

ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

1. Pracownik jest odpowiedzialny za sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu 

sanitarno-higienicznego w urzędzie,  dba o ogólny wygląd pomieszczeń, 

a w szczególności: 

               -  utrzymanie w czystości i porządku wewnątrz budynku w pokojach 

biurowych, w tym odkurzanie, opróżnianie koszy na śmieci, wycieranie kurzu z mebli 

               - przygotowanie sali konferencyjnej do narad i sprzątanie po spotkaniach 

(w tym zmywanie naczyń) 

              -  mycie i dezynfekcja klamek, kontaktów i balustrad  

               - utrzymywanie porządku posesji  stosownie do pory roku (zamiatanie, 

grabienie liści, pielenie chwastów na kostce brukowej przed budynkiem) 

              -  mycie okien i innych powierzchni szklanych 

              - mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych oraz glazury i terakoty wraz 

z uzupełnianiem mydła, ręczników i papieru toaletowego 

              - higieniczne utrzymywanie czystości  sanitariatów i zgłaszanie 

zapotrzebowania na zakup niezbędnych materiałów oraz zawiadamiać o konieczności 

naprawy usterek 

              -  przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. 

i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

Praca w siedzibie i teren wokół Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.  

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz na terenie posesji 

i w pomieszczeniach piwnicznych. Wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie 

posesji. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów 

oraz miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej 



Inne  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

 

 Sprawność fizyczna 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej,  

 samodzielność i rzetelność 

wymagania dodatkowe  

 prawo jazdy 

Potencjalne czynniki szkodliwe:  

 praca na wysokości 1-3 m 

 możliwość przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowanie 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

- życiorys i list motywacyjny, 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:  

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, 

którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy 

znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.  

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  

 08-11-2022 r. 

 

pod adresem: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul . Lubelska 16 

10-404 Olsztyn 

 

Co oferujemy: 

Miejsce do odświeżenia się  

Miejsce parkingowe na terenie urzędu  

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych  

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i do wypoczynku dzieci pracowników 

Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz kasy zapomogowo-

pożyczkowej 

Wynagrodzenie dla etatu nie mniej niż 1745 zł + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% 

wynagrodzenia zasadniczego brutto. 

 

 

 

 

Inne informacje: 



• w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer  

      telefonu, 

• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu,  

       własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, 

• list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,  

• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną 

powiadomione e-mailem lub telefonicznie, 

• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), 

• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, 

• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 089 533-14-11. 

 
 

 


