
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Specjalista 

Nazwa firmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Opis stanowiska 

Warunki pracy 

Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych ( narażenie na działanie 
odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, 
kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach, osadach ściekowych i 
odpadach). 
Praca w siedzibie urzędu. 
Stanowisko nie wymaga wysiłku fizycznego. 
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.  

Zakres zadań 

• samodzielne wykonywanie badań próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi 
metodykami przy użyciu specja listycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w celu 
prowadzenia monitoringu i kontroli podmiotów korzystających ze środowiska 

• prowadzenie dokumentacji wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania na 
poziomie stanowiskowym w celu potwierdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu 
zarządzania zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi 

• wdrażane nowych metod analitycznych oraz uczestnictwo w ich opracowaniu w celu 
stosowania najnowszych metodyk badawczych i ich aktualizacji 

• uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości w celu 
potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonania określonych badań 

Wymagania 

Wymagania niezbędne 

wykształcenie: średnie chemiczne  

• przeszkolenie w zakresie wykonywania analiz instrumentalnych za szczególnym 
uwzględnieniem chromatografii jonowej IC i spektroskopii UV-VIS 

• umiejętność realizacji metod opisanych w PN 
• znaj omość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie 
• znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad 

służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej 
• biegłość w wykonywaniu analiz instrumentalnych i badań fizykochemicznych 
• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe 

• przeszkolenie w zakresie prac z technik badawczych GC, AA 
• język angielski podstawowy 
• realizacja metod badawczych z zakresu IC i UV-VIS oraz badań fizykochemicznych 

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 
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Kontakt Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/specjalista_1532384.html 


