
OFERTA PRACY W CENTRALNYM LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ NA 
STANOWISKU 

 
PRACOWNIK INŻYNIERYJNO- TECHNICZNY 

 
W ZAKŁADZIE KONTROLI DAWEK I WZORCOWANIA 

w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych 
 

1. Opis stanowiska: 
  

• wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, 

• sporządzanie świadectw wzorcowania, 

• przygotowanie przyrządów do wysyłki. 
  

2. Wymagania: 
 

• dokładność i skrupulatność, 

• wykształcenie techniczne (minimum średnie), 

• znajomość podstaw metrologii, 

• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), 

• dodatkowym atutem będzie: 
✓ doświadczenie w pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 
✓ znajomość podstaw ochrony radiologicznej, 
✓ znajomość podstaw dozymetrii, 
✓ znajomość podstaw elektroniki. 

 
3. Oferujemy 

 

• wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 600 - 4 000 brutto, 

• dodatek stażowy, 

• pełne szkolenie z zakresu wzorcowania, 

• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę, 

• ubezpieczenie grupowe, 

• dofinansowanie do wakacji. 
 

4. Wymagane dokumenty: 
 

• Curriculum Vitae, 
 

5. Forma i miejsce składania dokumentów: 
 
Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@clor.waw.pl  
 
 
 
 
 

mailto:rekrutacja@clor.waw.pl


Informujemy: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (CLOR), ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa. 

2. W CLOR powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: 
iod.clor@buiskwp.pl 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt. a, c Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
Rozporządzeniem. 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych oraz  podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z 
którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym 
procesie rekrutacji. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są 
potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z 
ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym 
zatrudnieniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania skutkować będzie nieuwzględnieniem 
aplikacji rekrutacyjnej. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
poddawane profilowaniu. 

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
 


