POLATELİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Kimyevi Gübreler Görevlisi

BÖLÜMÜ

Polateli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI :
Kimyevi gübreler ve organik ürünlerin piyasaya arzı ile dağıtımı aşamasında veya
piyasada iken; Ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli
olup olmadığının tespit edilmesi ve uygun olmayan kimyevi gübrelere yaptırımlar uygulanması
amacıyla yapılır.
Kimyevi gübre ve organik ürün denetimleri, piyasa ve şikâyet denetimleri şeklinde,
Bakanlık adına İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yapılır.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
1.
2.
3.

4.
5.

Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
Gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmis ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,analiz için gübre numuneleri almak.
Satışı yapılan gübrelerin icmal ve cetvellerini tanzim eder / tanzim edilmesini sağlayarak
yıllık ilçe bazında kimyevi gübre tüketim istatistiklerini oluşturmak.Nitratlı gübrelerin
icmallerini tanzim ederek İlçe genelinde satış takibini yapmak.
Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılır,
Amiri tarafından verilecek benzer görevleri de yerine getirmek.

YETKILERI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri
birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi.
Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari
eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisi.
Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisi.
Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte bulunma
yetkisi.
Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleşme ile bilgi ve belge isteme
yetkisi.
Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.

EN YAKIN YÖNETICI :
İlçe Müdürü
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BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER :
 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
 Dört yıllık veya iki yıllık bir yüksek öğretim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak.
 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak.
 Denetimle ilgili eğitime katılmış ve belge sahibi olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI :
 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
 Büro ortamında çalışmak.
 Sahada Çalışmak.
 Görevi gereği seyahat edebilmek.
RİSKLER :





Seyahat esnasında kaza riski.
Denetim esnasında dağıtıcı veya üretici tarafından fiili müdahale.
Numune alma sırasında kimyasal maddelerle yapılan temas.
Nitratlı Gübrelerin patlayıcı özellik taşıması.
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