Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Strona główna › Start

12.11 - Starszy referent w laboratorium
starszego referenta w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
/starszy referent/CLK/BSC 22/04/
woj. mazowieckie

OPIS STANOWISKA
Liczba lub wymiar etatu: 3
Główne obowiązki:
- obsługa zbiorów kart daktyloskopijnych Centralnej Registratury Daktyloskopijnej,
- wykonywanie wywiadów daktyloskopijnych,
- rejestracja i obsługa danych zawartych na kartach daktyloskopijnych,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji,
- przestrzeganie procedur rejestracji przetwarzania i przesyłania danych graficznych.

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów biurowych, poczty
elektronicznej i programów graficznych,
- dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących cudzoziemców,
- umiejętność interpretacji przepisów,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność prowadzenia negocjacji,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagania pożądane:
- komunikatywność, samodzielność, kreatywność, operatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura
osobista.
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.
Dokumenty należy przesyłać do: 30-11-2004 pod adresem:
Komenda Główna Policji
Wydział Kadr
Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji
ul. Puławska 148/150
02-542 UP Warszawa 12
lub składać w Biurze Przepustek
z dopiskiem w liście motywacyjnym "Starszy referent/CLK/BSC 22/04"
Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
Odpowiadamy tylko na oferty kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy wstępnej. Wybrani
kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i testu kwalifikacyjnego. Pozostałe
oferty zostaną zniszczone komisyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-22)
601-72-43.
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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Informacje dnia: Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu"
Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu
jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga
odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości
dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami
zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w
biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus
"Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec
Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka
J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na
produktywność
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