Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku poszukuje
kandydata/kandydatki na stanowisko nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia –
Pomoc laboratoryjna
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu
Ilość stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Akademicka 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Mycie szkła zgodnie z instrukcją do analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów
i gleby
2. Mycie szkła zgodnie z instrukcją do badań biologicznych i hydrobiologicznych
3. Mycie szkła i lodówek terenowych zgodnie z instrukcją do pobierania próbek wody i
ścieków
4. Segregowanie szkła do pokoi przeznaczonych do ich przechowywania
Wymagania związane z wykonywaniem pracy:
1. Wykształcenie niezbędne: średnie
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. praca w szczególnych warunkach środowiskowych – laboratorium (kontakt z
detergentami, pozostałościami po odczynnikach chemicznych,
pozostałościami po badanych próbkach)
2. stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze
3. obecność windy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Życiorys
List motywacyjny
Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa
polskiego .
Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 20.06.2017 r.
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok z dopiskiem „oferta pracy – pomoc
laboratoryjna - Łomża”

Inne informacje: Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowo oświadczenia
powinny zawierać datę sporządzenia.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 1000 zł
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085-742 80 75.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą
uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

