
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 1310 z dnia 08 lipca 2016 r.
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STATUS

 

tryb
edycyjny

DODATKOWE

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: kandydat na biegłego kryminalistyki z zakresu badań chemicznych
w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Olsztyn

Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Laboratorium Kryminalistyczne
ul. Lubelska 35
10-408 Olsztyn

ADRES URZĘDU:

Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

 

WARUNKI PRACY
Trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie pod nadzorem biegłego – opiekuna badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami
badawczymi oraz przygotowywanie projektów opinii kryminalistycznych z zakresu badań chemicznych.
Uczestniczenie, po ukończeniu przeszkolenia specjalistycznego, w badaniach miejsc zdarzeń oraz innych
czynnościach wymagających wiedzy kryminalistycznej.
Uczestniczenie we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego, w tym wymaganych praktykach
zawodowych; podnoszenie, w drodze samokształcenia wiedzy i umiejętności, między innymi w oparciu o dostępną
literaturę kryminalistyczną (publikacje, materiały szkoleniowe, Internet) ze szczególnym uwzględnieniem
reprezentowanej specjalności.
Udział w charakterze obserwatora lub świadka w rozprawach sądowych, których jako biegły występuje opiekun lub
inny biegły LK w celu nabycia wiedzy i umiejętności związanych z reprezentowaniem instytucji w Sądzie.
Chronienie dowodów rzeczowych będących przedmiotem badań oraz danych osobowych i innych informacji
związanych z realizowanymi ekspertyzami lub innymi czynnościami.
Przygotowywanie, według potrzeb, odczynników do badań chemicznych i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych
zapisów.
Realizowanie ustaleń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania w celu zapewnienia utrzymania i doskonalenia
SZJ w LK
Właściwe wykorzystywanie i obsługiwanie powierzonego sprzętu i aparatury badawczej, stosowanie obowiązujących
metod i procedur badawczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe z tytułem magistra lub o równorzędnym do tytułu magistra o specjalności chemia,



biotechnologia lub biochemia.
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy Staż pracy lub praktyki w laboratorium chemicznym lub pokrewnym.
poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne, bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego.
Przyjęcie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego
wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Znajomość zasad pracy laboratoryjnej
Wiedza w zakresie chemii
Umiejętność pracy laboratoryjnej w tym pracy z odczynnikami chemicznymi
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętności analityczne
Odpowiedzialność , spostrzegawczość
Zdolność do podwyższania kwalifikacji zawodowych
Samodzielność, dokładność
Odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Znajomość języka angielskiego lub innego na poziomie B2
Przeszkolenie z zakresu metod i technik stosowanych w chemii
Specjalistyczna wiedza z zakresu chemii organicznej
Umiejętność szybkiego uczenia się
Umiejętność komunikowania się i jasnego formułowania wypowiedzi
Kreatywność, sumienność
Pozytywne podejście do klienta
Obsluga komputera i znajomość biurowych programów komputerowych
Dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
referencje
kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2
zaświadczenie o odbytych kursach, szkoleniach

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 lipca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji



Partyzantów 6/8
10-959 Olsztyn
z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w Zespole Chemii Laboratorium Kryminalistycznego - nr
ogłoszenia 1310"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.

- oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(decyduje data stempla pocztowego).

- Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa
kwalifikacyjna.

- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

- ocena wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w części ogłoszenia
„Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletna oferta obejmuje wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
podpisane oświadczenia. Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymóg niezbędny są dokumenty
zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zakres obowiązków lub inne dokumenty potwierdzające wymagane
doświadczenie.

- złożone dokumenty nie będą zwracane.

- kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych),
określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - ok. 2.400 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

- publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

- dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.



Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.


