Przychodnia Weterynaryjna RANVET w Aleksandrowie Kujawskim zatrudni
lekarza weterynarii
ZAKRES ZADAŃ


kompleksowa diagnostyka i leczenie zwierząt domowych, gospodarskich oraz drobiu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE





Wykształcenie: wyższe - lekarz weterynarii
Posiadanie prawa wykonywania zawodu na terenie RP
Posiadanie prawa jazdy
Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

WYMAGANIA DODATKOWE


Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarz weterynarii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE




Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE


Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
doświadczenia

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: przychodnia@ranvet.pl
lub przesłać pocztą (dostarczyć osobiście) na adres:
Przychodnia Weterynaryjna RANVET
ul. Wyspiańskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

Więcej informacji pod numerem telefonu 606 177 927

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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
(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.










Administrator danych i kontakt do niego: Przychodnia Weterynaryjna RANVET Mikołaj
Ranus, ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, e-mail:
przychodnia@ranvet.pl, tel. 54 282 21 44
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko lekarza
weterynarii.
Informacje o odbiorcach danych: informacje będą przetwarzane w Przychodni
Weterynaryjnej RANVET bez powierzania innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w
tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a
RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

