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Asystent
Główne obowiązki:
- prowadzenie badań chemicznych produktów spożywczych i paszowych metodami instrumentalnymi
i klasycznymi w zakresie świadczonych usług laboratoryjnych, - opracowywanie wyników badań,
- opracowywanie i realizacja procedur i instrukcji badawczych,
- wdrażanie nowych metod badawczych,
- uczestniczenie w realizacji przyjętego i wdrażanego w laboratorium systemu jakości.
Wykształcenie:
wyższe chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
Wymagania konieczne:
- znajomość chemicznych (klasycznych i instrumentalnych) metod badawczych,
- umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel,

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność organizowania i planowania pracy,
- zdolność analitycznego myślenia.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe w zakresie analityki chemicznej,
- znajomość zasad funkcjonowania systemu jakości w laboratorium,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- odporność na stres,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
- kopie świadectw pracy i świadectw ukończonych szkoleń.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do: 31-12-2005 pod adresem: Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin z dopiskiem „Oferta zatrudnienia
w służbie cywilnej” (liczy się data stempla pocztowego)
Inne informacje:
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (0-91) 489-82-00 lub 489-82-21.
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Informacje dnia: Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu"
Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu
jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga
odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości
dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami
zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w
biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus
"Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec
Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka
J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na
produktywność
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