
 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na 

stanowisko 

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej 

Zakład Higieny Weterynaryjnej ul. Warszawska109 10-702 Olsztyn 

 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

 

Olsztyn 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej 

ul. Warszawska 109 

10-702 Olsztyn 

Adres urzędu: 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

ul. Szarych Szeregów 7 

10-072 Olsztyn 

WARUNKI PRACY 

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

- pracownie zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze, 

- praca polegająca na przyjmowaniu próbek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz do 

badań i wykonywaniu badań chemicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz 

- kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, 

żrącym i toksycznym, 

- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu, 

- praca w pozycji stojącej, 

- obsługa wyposażenia pomiarowo - badawczego w zakresie wykonywanych badań 

- obsługa urządzeń biurowych – komputer 

ZAKRES ZADAŃ 

 



    Przyjmuje i rejestruje próbki środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz do badań w 

Punkcie Przyjęcia Próbek Żywności i Pasz (PPH) 

    Wprowadza informacje dotyczące badań do systemu CELAB 

    Odbiera próbki z punktu przyjęcia próbek i potwierdza w rejestrze przyjęć próbek oraz zabezpiecza 

próbki przed, w trakcie badania i po badaniu 

    Przygotowuje próbki do badań i wykonuje badania oraz prowadzi zapisy z wykonywanych 

czynności zgodnie z planem zapewniania jakości wyników badań. 

    Przygotowuje pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenie pomiarowo-badawcze i materiały 

niezbędne do wykonania badań, monitoruje i dokonuje zapisów ze sprawdzenia warunków 

środowiskowych. 

    Zgłasza na bieżąco potrzeby pracowni w zakresie zaopatrzenia w odczynniki, materiały odniesienia, 

szkło laboratoryjne i inne materiały pomocnicze 

    Dokonuje sprawdzeń bieżących wyposażenia pomiarowo-badawczego i prowadzi zapisy w 

dokumentacji pracowni 

    Prowadzi zapisy rozchodu odczynników i materiałów odniesienia 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

 

    Wykształcenie: średnie 

    Posiadanie obywatelstwa polskiego 

    Korzystanie z pełni praw publicznych 

    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe 

 

WYMAGANIA DODATKOWE 

 

    Wykształcenie: średnie biologiczno-chemiczne lub chemiczne 

    staż pracy: 6 miesięcy praca lub staż pracy w laboratorium akredytowanym wg normy PN-EN ISO 

/IEC 17025- dodatkowa punktacja za pracę staż w wymaganym zakresie - 2pkt. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

 

    Życiorys/CV i list motywacyjny 

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 



    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie polskiego obywatelstwa 

    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 

 

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 

wykształcenia 

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 

doświadczenia zawodowego / stażu pracy 

    praca lub staż pracy w laboratorium akredytowanym wg normy PN-EN ISO /IEC 17025- 

udokumentowana świadectwem pracy, zakresem obowiązków, opinią z odbytego stażu, 

zaświadczeniem 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

 

    Dokumenty należy złożyć do: 15.09.2017 

    Decyduje data: wpływu oferty do urzędu 

    Miejsce składania dokumentów: 

    Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

    ul. Szarych Szeregów 7 

    10-072 Olsztyn 

    SEKRETARIAT 

    z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ( zastępstwo)" 

 

INNE INFORMACJE: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 

1. Metody selekcji: 

a) rozmowa kwalifikacyjna 



2. Wynagrodzenie zasadnicze: 2117,44 zł ( mnożnik 1.13) + dodatek za wysługę lat 

3. Planowany termin zatrudnienia: październik 2017 r. 

4. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.05.2017 

5. Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 524 14 87 

Wróć do wyników 

 


