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Analityk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na
stanowisko
Analityka w Laboratorium w Olsztynie

Główne obowiązki:
- wykonywanie badań z wykorzystaniem chromatografii gazowej i jonowej
- prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą jakości badań
- pobieranie próbek wód, ścieków, gleb i odpadów.
Wykształcenie:

wyższe chemiczne lub o specjalności ochrona środowiska
Wymagania konieczne:
- co najmniej 2-letni staż pracy w laboratorium
- umiejętność obsługi komputera
- umiejętność obsługi chromatografu gazowego.
Wymagania pożądane:
- znajomość języka angielskiego
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- 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
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
- kopie świadectw pracy.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:
01-03-2006 pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. 1 Maja 13, 10–117 Olsztyn
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone
zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-89) 527-23-38, wew. 34.
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