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Asystent w pracowni chemicznej
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko
asystenta w Pracowni Chemicznej w Oddziale Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie

Liczba lub wymiar etatu: 1 1
Główne obowiązki:
●
●
●
●
●

prowadzenie badań zgodnie z obowiązującą metodyką w pracowni,
prowadzenie pełnej dokumentacji badań wraz ze sprawozdawczością,
nadzorowanie pracy laborantek w pracowni,
wdrażanie nowych kierunków badań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uzgadnianie z klientami zakresu, terminu odpłatności za badania.

Wykształcenie:
wyższe weterynaryjne lub chemiczne

Wymagania konieczne:
●
●
●
●
●

dobra znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
umiejętność organizowania i planowania pracy,
zdolność analitycznego myślenia,
dobra umiejętność obsługi komputera.

umiejętność podejmowania decyzji,
dyspozycyjność, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista,
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 kopie świadectw ukończonych szkoleń.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do: 31-08-2006 pod adresem: Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin z dopiskiem „Oferta zatrudnienia
w służbie cywilnej”
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (0-91) 489-82-00, 489-82-21 lub 343-90-23.
Jako źródło informacji prosmimy podać: www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/10913.html
Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19
będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
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