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Laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko
laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

Liczba lub wymiar etatu: 1 1
Główne obowiązki:
●

●
●

przygotowywanie stanowiska pracy: rejestracja prób, przygotowywanie prób do badań, wypełnianie
kart badania próby, przygotowywanie posiewów mikrobiologicznych, pomoc w przygotowaniu
podłoży bakteriologicznych,
obsługa sprzętu i aparatury znajdującej się w pracowni oraz prowadzenie zapisów bieżących,
monitorowanie urządzeń laboratoryjnych,

●
●
●

wykonywanie antybiotykogramów,
dezynfekcja blatów i aparatury,
zamawianie pożywek i odczynników w Pracowni Podłoży Bakteriologicznych.

Wykształcenie:
średnie zawodowe mikrobiologiczne
Wymagania konieczne:
●

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, - umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
●
●

znajomość pracy w systemie jakości,
obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●

●

●

●
●

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, - 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 innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do: 15-11-2006 pod adresem: Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii ul. Brynowska 25a 40-585 Katowice
Inne informacje:
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-32) 609-16-25.
Jako źródło informacji prosimy podać Serwis Internetowy Laboratoria.net:
www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/10979.html
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