
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko:  

 Pomoc Laboratoryjna  

Miejsce wykonywania pracy:        Zakład Higienny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. 

           Pracownia Badań Mikrobiologicznych  

ul. Bohaterów Warszawy 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Wymiar etatu: 1/1,  

Umowa o pracę na czas określony 

Warunki pracy 

 

• Praca w laboratorium, 

• Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku 

inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy 

 

Zakres zadań: 

1. Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, 

2. Przygotowywanie szkła do badań mikrobiologicznych, mycie, sterylizacja, pakowanie 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, 

3. Systematyczne i staranne prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 

4. Obsługa i utrzymanie w czystości aparatury będącej na wyposażeniu pracowni 

mikrobiologicznej, 

5. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pomocy laboratoryjnych, pracownika 

gospodarczego, 

 

Wymagania niezbędne: 

• Umiejętność wykonywania zawodu  

• Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

• Korzystanie z pełni praw publicznych. 

• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Dokumenty niezbędne: 

• Życiorys/CV i list motywacyjny. 

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 

wykształcenia. 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

naboru. 

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa. 

• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 



Terminy i miejsce składania dokumentów: 

• Dokumenty należy złożyć do: 08.08.2020 r. 

• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. 

• Miejsce składania dokumentów: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  

ul. Botaniczna 14  

65-306 Zielona Góra 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE  

W OGŁOSZENIU MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE 

POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY. 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 

68/453-73-03 

Administratorem danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  

w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Dane 

nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane 

osobowe podawane są dobrowolnie. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do 

przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.  


