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Specjalista ds. badawczo-analitycznych w
Laboratorium we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty ds. badawczo-analitycznych w Laboratorium we Wrocławiu
Liczba lub wymiar etatu: 2 2
Główne obowiązki:
●
●
●

wykonywanie badań laboratoryjnych,
prawidłowe eksploatowanie i konserwacja powierzonego sprzętu pomiarowego,
pobór prób do badań fizykochemicznych.

Wykształcenie:
wyższe chemiczne (specjalizacja chemia analityczna) lub ochrona środowiska

Wymagania konieczne:
●
●
●

ukończenie stażu w zakresie analityki,
umiejętność obsługi komputera na poziomie Ms Office,
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów fachowych.

Wymagania pożądane:
●
●

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
umiejętność pracy w zespole.

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:
29-10-2006 pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Sienkiewicza 32 50-349
Wrocław
Inne informacje: Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo. Oferty otrzymane po terminie nie
będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-71) 348-61-14.
Jako źródło informacji prosimy podać: www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/10959.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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