Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ekotoksykologii
www.ekotoksykologia.ios.edu.pl

zatrudni pracownika na stanowisku

specjalista inżynieryjno-techniczny (pełny etat)
Miejsce pracy:
ul. Kolektorska 4, Warszawa (Metro Marymont)
Zakres podstawowych obowiązków:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z profilem działalności Zakładu
Ekotoksykologii;
2) prowadzenie hodowli organizmów Zakładu Ekotoksykologii;
3) nadzór nad wybraną aparaturą;
4) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
5) wykonywanie analiz, badań laboratoryjnych, ocen, ekspertyz;
6) tworzenie raportów i opracowań.
Wymagania:
1) co najmniej wyższe wykształcenie w dziedzinach nauk biologicznych lub przyrodniczych, ze
specjalizacją zoologii bezkręgowców;
2) minimum dwuletnia praktyka zawodowa w pracy laboratoryjnej;
3) znajomość systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
4) bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
5) biegła znajomość oprogramowania MS Office 2013;
6) zainteresowanie pracą naukowo-badawczą, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność,
odpowiedziane podejście do pracy, samodzielność, dobra organizacja pracy;
7) znajomość specyfiki instytutów badawczych.
Dodatkowymi atutami będą:
1) doświadczenie w ekotoksykologii;
2) ukończone kursy i szkolenia dotyczące systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
3) znajomość technik spektrofotometrycznych oraz chromatografii gazowej;
4) znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych;
5) dorobek publikacyjny.
Oferujemy:
1) atrakcyjne warunki zatrudnienia;
2) pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
3) możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
4) elastyczny czas pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 18 sierpnia 2017 r. CV, listu motywacyjnego
oraz danych niezbędnych do kontaktu, na adres poczty elektronicznej: ekotoksykologia@ios.edu.pl
z dopiskiem w temacie PRACA – BT.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty
inżynieryjno-technicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Aplikacje nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie
rekrutacyjnym.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję. Po zakończeniu rekrutacji
wszystkie aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

