Ogłoszenie
z dnia 9 września 2009 r.
Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy
w sprawie procedury kwalifikacyjnej na stanowisko specjalisty Sekcji Chemii

Oferta pracy dla policjantów

Nazwa oferty
Rodzaj stanowiska

specjalista (grupa – 6, mnożnik – 1,75)

Komórka organizacyjna

Sekcja Chemii Laboratorium Kryminalistycznego

Termin składania oferty

do 18 września 2009 r.

Opis stanowiska

Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku:
∙ przeprowadzanie badań w zakresie identyfikacji środków odurzających
i substancji psychotropowych,
∙ przeprowadzanie badań w zakresie identyfikacji włókien, wyrobów
lakierniczych i wyrobów alkoholowych,
∙ przeprowadzanie badań w zakresie identyfikacji płynów ropopochodnych
i materiałów wybuchowych,
∙ udział w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzin zwłok.

Wymagania

∙ osoba posiadająca wykształcenie wyższe (profilowane studia inżynierskie)
z tytułem magistra chemii lub biotechnologii, która będzie ubiegała się
o uzyskanie uprawnień eksperta kryminalistyki (zgodnie z Zarządzeniem
Nr 294 z 28 marca 2007 r. w sprawie uprawnień do samodzielnego
wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych),
∙ dobra znajomość języka obcego (preferowany angielski, niemiecki),
∙ podstawowa znajomość zagadnień techniki kryminalistycznej.

Dodatkowe wymagania,
umiejętności

∙ dobra znajomość obsługi GC/MS, LC/MS
∙ umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
∙ posiadanie prawa jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenia w prowadzeniu
pojazdu,
∙ umiejętność oraz doświadczenie w organizowaniu stanowiska i czasu pracy
(preferowani policjanci z min. 3-letnim stażem służby w Policji),
∙ samodzielność i dyspozycyjność (preferowani mieszkańcy Bydgoszczy lub
okolicy),
∙ pozytywna opinia przełożonego,
∙ wstępną zgoda przełożonego na przeniesienie.

Data dodania oferty

8 września 2009 r.

Wymagane dokumenty

∙ życiorys oraz list motywacyjny,
∙ kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
∙ kopia ostatniej opinii/oceny służbowej.

Informacje
kontaktowe

osoba
upoważniona do
kontaktów

podinsp. Wiesław Rapicki
p.o. Kierownik Sekcji Chemii LK KWP w Bydgoszczy

tel. służbowy

751 1081 lub 751 1090 (sekretariat LK)

e-mail

laboratorium@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Dokumenty należy przesłać pocztą resortową do LK KWP w Bydgoszczy lub w formie elektronicznej na
powyższy adres e-mail.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnego testu wiedzy
i umiejętności. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

