Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ogłasza konkurs na
stanowisko kierownika WZHK w Warszawie
Miejsce pracy: Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie z siedzibą w Markach
Stanowisko: Kierownik
Zatrudnienie: w pełnym wymiarze godzin
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
4. Nieposzlakowana opinia
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku
6. Wykształcenie minimum średnie lub wyższe zootechniczne lub rolnicze
7. Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu hodowli i użytkowania koni
8. Uprawnienia z zakresu identyfikacji koni
9. Uprawnienia z zakresu wpisu koni do ksiąg hodowlanych
10. Prawo jazdy kat. B
11. Znajomość obsługi komputera, pakiet Office
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Dyspozycyjność
Umiejętność kierowania zespołem pracowników
Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
Asertywność
Umiejętność skutecznego komunikowania się

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie WZHK w Warszawie i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie
wykonywania zadań statutowych jednostki
2. Organizowanie pracy biura WZHK w Warszawie
3. Praca w terenie w zakresie identyfikacji koni oraz ich przydatności do hodowli
(podejmowanie decyzji o wpisie do ksiąg)
4. Sporządzanie sprawozdań hodowlanych dla Polskiego Związku Hodowców Koni
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Życiorys
List motywacyjny
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych

7. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
8. Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 kwietnia 2012r.
osobiście w siedzibie WZHK Warszawa – Marki ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki lub przysłać
na adres WZHK w Warszawie ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki z dopiskiem „Nabór na
stanowisko kierownika WZHK Warszawa”.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu. Aplikacje, które
wpłyną niekompletne lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu
zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej. O
terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.
Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym
czasie bez podawania przyczyn, oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem
upływu terminu składania ofert.

