Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

specjalisty
miejsce pracy: - CLOR, Zakład Higieny Radiacyjnej, ul. Konwaliowa 7 , Warszawa
system pracy: 1- zmianowy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będą:
➢ Wykonywanie analiz radiochemicznych i spektrometrycznych produktów żywnościowych i próbek
środowiskowych
➢ Prowadzenie badań monitoringowych środowiska
➢ Wykonywanie kalibracji aparatury pomiarowej
➢ Opracowywanie i wdrażanie nowych metod w ramach prac naukowo-badawczych Zakładu
➢ Udział w projektach badawczych z zakresu ochrony radiologicznej
Od kandydatów oczekujemy:
➢ Wykształcenia wyższego ( preferowane kierunki: chemia, ochrona środowiska, kierunki techniczne)
➢ Mile widziane doświadczenie w pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące
➢ Umiejętności obsługi komputera (hardware, software)
➢ Dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
➢ Dobrej organizacji pracy
➢ Sumienności i komunikatywności
Oferujemy:
➢ Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
➢ Odpowiedzialne i ciekawe wyzwania w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku (ponad 60 lat
istnienia)
➢ Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
➢ Pakiet socjalny
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w terminie do 21.11.2022 r.

Wymagane dokumenty:
➢ Curriculum vitae z zawartym w nim podpisanym odręcznie oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO))”.
➢ Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika
(link);
➢ (fakultatywnie) Podpisane Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji (link).
Dokumenty można składać osobiście, pocztą (na adres podany poniżej) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kardas@clor.waw.pl. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej można dołączyć dokumenty w postaci skanów zawierających podpis odręczny. W takim przypadku
na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć podpisane oryginały ww. dokumentów.

Decyduje data wpływu oferty do Instytutu.
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
z dopiskiem : specjalista

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

