INSTYTUT NAUK O GLEBIE I OCHRONY ŚRODOWISKA

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
poszukuje pracownika na stanowisko:

STARSZY TECHNIK
Obowiązki:
 Wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów fizykochemicznych w zakresie
działalności instytutu
 Analizowanie i interpretowanie wyników wykonanych badań,
 Pobieranie i przygotowywanie próbki do badań laboratoryjnych,
 Przygotowywanie odczynników chemicznych na potrzeby laboratorium i zajęć ze
studentami
 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych badań i sprzętu/wyposażenia
laboratoryjnego,
 Proces walidacji metod badawczych,
 Sprawdzanie i kalibrowanie urządzeń laboratoryjnych
Nasze oczekiwania:
 Wykształcenie wyższe o profilu chemicznym lub pokrewnym
 Wiedza chemiczna i doświadczenie w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku
 Wiedza techniczna w zakresie obsługi sprzętów laboratoryjnych (ICP-OES, AAS,
mineralizator mikrofalowy, spektrofotometr UV-VIS) będzie dodatkowym atutem
 Znajomość technik analitycznych w zakresie badań środowiskowych będzie dodatkowym
atutem
 Znajomość języka angielskiego (obsługa oprogramowania specjalistycznego w jęz.
angielskim)
 Znajomość obsługi MS Office
 Odpowiedzialność i zaangażowanie
 Umiejętność analitycznego myślenia
 Samodzielność i dobra organizacja pracy
 Umiejętność współpracy
 Otwartość i gotowość do ciągłego pogłębiania wiedzy
 Mile widziane prawo jazdy kat. B
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Oferujemy:
 Perspektywę zyskania bogatego i ciekawego doświadczenia w obszarze badań i analiz
środowiska
 Umowę o pracę na pełnym etacie
 Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i
zewnętrznych
 Możliwość pracy w prestiżowych grantach badawczych
 Pakiet świadczeń dodatkowych:
 Karta Multisport
 Ubezpieczenie grupowe
 Dofinansowanie do wczasów
 13-sta pensja
 Kursy językowe
 Pozytywną atmosferę w pracy i wsparcie doświadczonych pracowników

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: agnieszka.medynska-juraszek@upwr.edu.pl
do 9 listopada 2018r. z dopiskiem w temacie: Praca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
rekrutacji oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, z siedzibą przy
ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
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