UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa – tel. / fax (48 22) 569 96 70
Instytut Chemii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Referent ds. technicznych
Informacje o podstawowych obowiązkach na stanowisku:

•

przygotowywanie studenckich ćwiczeń laboratoryjnych i pomoc w ich realizacji

•

opieka nad aparaturą badawczą pracującą w sposób ciągły

•

inwentaryzacja drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego

•

opieka nad magazynem chemicznym i odczynnikami chemicznymi, opieka nad drobnym
sprzętem laboratoryjnym, w tym drobne jego naprawy

•

zabezpieczenie ciągłej dostawy ciekłego azotu, suchego lodu, gazów laboratoryjnych
rozpuszczalników

•

w miarę możliwości, wykonywanie pomiarów naukowych

Wymagania stawiane kandydatom:

•

wykształcenie wyższe chemiczne

•

znajomość j. angielskiego w stopniu przynajmniej średnio - zaawansowanym

•

dobra organizacja pracy własnej

•

rzetelność, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

Oferowane warunki pracy:

•

umowa o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

•

elastyczny czas pracy

•

konkurencyjne wynagrodzenie

•

możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych
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Zgłoszenie winno zawierać:

•

CV

•

pismo do rektora z prośbą o zatrudnienie

•

dokumenty (kserokopie) potwierdzające wykształcenie,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy Dyrektora Instytutu Chemii, prof.
Włodzimierza Kutnera (w.kutner@uksw.edu.pl) w terminie do 27 grudnia 2016 roku.

Każda aplikacja powinna zawierać klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn.
zm.)”.

