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1.10 - Laborant w Zakładzie Higieny
Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim
laborantaw Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim
lubuskie

OPIS STANOWISKA
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przyjmowanie i przygotowywanie prób do badań laboratoryjnych,
- wykonywanie analiz laboratoryjnych,
- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji prób,
- utrzymywanie porządku i czystości w pracowni.

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- doświadczenie w pracy w laboratorium związane z wykonywaniem wymienionych obowiązków,
- umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- dokładność i systematyczność.
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:
- oświadczenie kandydata o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
15-10-2004
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach procesu rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-68) 453-73-03.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.
883)".
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