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30.03 - Metrolog
metrologa lub starszego metrologa w Laboratorium Badania Instalacji Pomiarowych do
Cieczy Innych niż Woda w Jednostce Certyfikującej
woj. mazowieckie

OPIS STANOWISKA
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- wykonywanie prac metrologicznych związanych z zatwierdzeniami typu, wzorcowaniem przyrządów
pomiarowych,
- udział w pracach badawczych i rozwojowych oraz rozbudowie bazy technicznej laboratorium,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami metrologii w zakresie działania laboratorium,
- udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu działalności laboratorium.

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- podstawowa wiedza z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do dynamicznego
i statycznego pomiaru objętości cieczy,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- umiejętność obsługi komputera i programów w środowisku Windows.
Wymagania pożądane:
- podstawowa znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu jakości,
- podstawowa znajomość rachunku błędów i szacowania niepewności,
- podstawowa znajomość kpa.
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 składać lub przesyłać do: 14-04-2005 pod adresem:
Główny Urząd Miar
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych, pok. 211
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci
zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone można
odebrać do 6 tygodni od upływu terminu ich składania.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-22) 581-93-23.
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