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Specjalista w Wydziale Biologii Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego
Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Liczba lub wymiar etatu: pełny etatpełny etat

Główne obowiązki:
- nadzór nad systemem i siecią informatyczną, działającą na potrzeby bazy danych DNA,
- prowadzenie dokumentacji bazy danych DNA,
- wprowadzanie nadsyłanych profili genetycznych do zbiorów bazy danych DNA oraz uzupełnianie

danych osobowych,
- weryfikacja wyników przeszukiwań w zbiorach bazy danych DNA,
- udział w nadzorze nad właściwym wykorzystaniem sprzętu IT w wydziale (drobne naprawy,
konsultacje w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania itp.),
- udział w procesie utrzymania systemu jakości,
- prowadzenie dokumentacji wykonywanych zadań.
Wykształcenie:
wyższe magisterskie
Wymagania konieczne:
- znajomość systemów bazodanowych,
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint, Access),
- znajomość systemu zarządzania laboratorium klasy LIMS,
- znajomość zagadnień z zakresu obsługi sieci komputerowych,
- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Wymagania pożądane:
- znajomość systemów bazodanowych,
- znajomość języka obcego, preferowany angielski,
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Access),
- znajomość systemu zarządzania laboratorium klasy LIMS,
- znajomość zagadnień z zakresu obsługi sieci komputerowych,
- dokładność i 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 innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:
07-07-2006 pod adresem:
Komenda Główna Policji Biuro Kadr i Szkolenia Wydział Spraw Osobowych
ul. Puławska 148/150
02-542 UP Warszawa 12
lub składać w Biurze Przepustek w godz. 8.15–16.15 z dopiskiem w liście motywacyjnym
„Specjalista1/CLK/WB/BSC 12/06”
Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą
brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych
dokumentów. Dodatkowe informacje: (0-22) 601-47-12.
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