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Asystent w Terenowej Pracowni Badań
Środków Spożywczych Pochodzenia
Zwierzęcego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko
Asystenta
w Terenowej Pracowni Badań Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego
Liczba lub wymiar etatu: 1 1
Główne obowiązki:

- wykonywanie badań laboratoryjnych,
- wypisywanie i interpretacja wyników badań,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych czynności,
- prowadzenie i nadzór nad dokumentami i zapisami obowiązującymi w laboratorium.
Wykształcenie:
wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne (biologiczne, chemiczne lub pokrewne)
Wymagania konieczne:
- znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych, analizy instrumentalnej
i mikrobiologicznej,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w systemie zapewnienia jakości,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- znajomość języka angielskiego.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność, komunikatywność,
- samodzielność, dokładność, rzetelność.
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.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:
15-03-2006 pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo. Dodatkowe informacje: (0-25) 632-64-59.
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Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
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