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Asystent w Laboratorium Wojewódzkim
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko

Asystenta w Laboratorium Wojewódzkim

Liczba lub wymiar etatu: 2 2
Główne obowiązki:
●

●

●
●
●

przyjmowanie oraz przygotowywanie prób i sprzętu do badań laboratoryjnych, zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami i metodykami,
przeprowadzanie analiz laboratoryjnych i identyfikacja organizmów szkodliwych na materiale
roślinnym, szczególnie w zakresie mirobiologii,
przeprowadzanie badań z użyciem roślin wskaźnikowych ( testy biologiczne ),
prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z zasadami systemu zapewniania jakości,
praca w zintegrowanym systemie informatycznym w ochronie roślin i nasiennictwa.

Wykształcenie:wyższe rolnicze, biologiczne
Wymagania konieczne:
●
●

●
●
●

znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej i metod badawczych stosowanych w wykrywaniu
i identyfikacji patogenów roślinnych,
znajomość zaawansowanych technik badawczych (PCR i innych),
umiejętność obsługi komputera,
znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:
●
●

umiejętność dobrej organizacji pracy,
prawo jazdy kategorii B.

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 niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:31-05-2007
pod adresem:
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat w Koszalinie
ul. Partyzantów 7/9 75-411 Koszalin
Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr tel. /094/ 343 26 39 Województwo: Zachodniopomorskie
Jako źródło informacji prosimy podać www.Laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/11087.html
Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19

będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
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