Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Strona główna › Start

Specjalista w Laboratorium
Kryminalistycznym
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Podlaski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalisty w Laboratorium Kryminalistycznym

Liczba lub wymiar etatu: 1 1
Główne obowiązki:
- prowadzenie ewidencji przydzielonych ekspertyz,
- przygotowywanie próbek do badań,
- prowadzenie analizy zleconych próbek,

- interpretacja otrzymanych wyników,
- opracowywanie ekspertyz z zakresu badań chemicznych alkoholu we krwi.
Wykształcenie:
wyższe magisterskie chemiczne
Wymagania konieczne:
- umiejętność logicznego wnioskowania,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office),
- dyspozycyjność.
Wymagania pożądane:
- znajomość chemicznych technik aparaturowych, a w szczególności chromatografii gazowej oraz
spektrometrii mas,
- dobra znajomość języka angielskiego.
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 innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:
15-02-2006 pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego
ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną
poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-85) 677-32-40.
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