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OPIS STANOWISKA
Liczba lub wymiar etatu: 2
Główne obowiązki:
- przeprowadzanie badań z zakresu fitopatologii roślin i produktów roślinnych,
- przeprowadzanie badań z zakresu biologii molekularnej,
- przygotowywanie pożywek i roztworów.

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- znajomość technik biologii molekularnej,
- znajomość technik fitopatologii,
- umiejętność obsługi autoklawu,
- biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
- prawo jazdy,
- umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
- ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- 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,
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
29-11-2004 pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
Inne informacje:
W przypadku jednego etatu zatrudnienie na czas określony - zastępstwo. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr. tel. (0-22) 773-59-08.
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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