24_2010 BIP BIP KPRM_ 126847
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista Sekcji Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- przygotowanie materiału do ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych;
- przygotowanie materiału do ustalania sprawców przestępstw na podstawie śladów linii papilarnych z miejsc
zdarzeń przy wykorzystaniu systemu AFIS;
- sprawdzanie jakości wykonanych kart daktyloskopijnych przesłanych do rejestracji;
- udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
Wymiar etatu: 1 etat
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe z tytułem magistra
Pozostałe wymagania niezbędne:
- osoba, która spełnia wymagania niezbędne do uzyskania uprawnień eksperta kryminalistyki (zgodnie z
Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji Nr 294 z 28 marca 2007r. w sprawie uprawnień do samodzielnego
wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych),
- dobra znajomość języka angielskiego (poziom A1);
- umiejętność współpracy w grupie;
- wysoka kultura osobista;
Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego na poziomie C1, języka niemieckiego na poziomie A1;
- posiadanie prawa jazdy (min. kat. B) oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu;
- umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych;
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego klauzulą „poufne”;
- 2 letnie doświadczenia w obszarze związanym z kryminalistyką;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi
dokumentami:
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dowodu osobistego,
- oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz.
1631 ze zm.),
- wskazane jest aby osoby niepełnosprawne złożyły kopie orzeczenia o niepełnosprawności.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- wskazane jest, aby osoby niepełnosprawne złożyły kopię orzeczenia o niepełnosprawności
Dokumenty należy składać w terminie do 04.09.2010r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” ogłoszenie nr 126847
Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział,
nr ogłoszenia). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną
poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnego testu wiedzy i umiejętności. Nadesłanych
ofert nie odsyłamy. Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

