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OPIS STANOWISKA
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przyjmowanie zgodnie z procedurami prób do badań laboratoryjnych,
- przygotowywanie prób do badań według obowiązujących procedur,
- wykonywanie analiz laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- minimum 3-letni staż pracy w na stanowisku laboranta.
Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- staranność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura pracy i kultura osobista,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
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:
- kopie świadectw pracy i ukończonych kursów.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 31-08-2004 pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"
(liczy się data stempla pocztowego)
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia
postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-91) 489-82-00 lub 489-82-21.
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: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
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Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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