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Olsztyn dn. 7 października 2015r. 

 

 

Z upoważnienia Rektora,  

Kierownik projektu „Wpływ beta-glukanów na cechy reologiczne oraz biodostępność związków 

mineralnych z produktów mleczarskich” ogłasza nabór na stanowisko  

pracownika laboratoryjnego 

 

Ogłoszenie nr 3/5 

 

Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Mleczarstwa i 

Zarządzania Jakością; ul. Oczapowskiego 7; 10-719 Olsztyn 

 

Wymiar czasu pracy: 50h miesięcznie na umowę zlecenie  

 

Okres zatrudnienia: XI.2015 r. – I.2017 r.  

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 

a) Wykształcenie -  wyższe magisterskie z zakresu technologii żywności.  

b) Doświadczenie zawodowe z zakresu: 

 technologii produkcji produktów mleczarskich,  

 prowadzenia i realizacji badań naukowych,  

  zagadnień z zakresu analizy mikrostruktury produktów mleczarskich  

c) Staż pracy:  minimum 5 lat. 

d) Posiadanie umiejętności specjalistycznych z zakresu: 

 interpretacji wyników badań mikrostruktury produktów mleczarskich, preparatyki próbek, 

e) Posiadane uprawnienia – szkolenia z zakresu obsługi mikroskopu skaningowego. 

 

Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność pracy w zespole, 

b) dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, 

c) samodzielność, 

d) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, komunikatywność, dyspozycyjność oraz wysoka 

kultura osobista. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika laboratoryjnego: 

a) przeprowadzanie analizy mikrostruktury żeli mlecznych i jogurtów, 

b) analiza statystyczna otrzymanych wyników, 

c) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych. 
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Wymagane dokumenty: 

a) CV opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności specjalistyczne: certyfikaty, 

zaświadczenia o odbytych szkoleniach, itp., 

e) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z odczynnikami chemicznymi 

wykorzystywanymi ww. analizach. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do 14 października 2015 r. w sekretariacie  

Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, ul. Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn 

w godzinach 8.00-14.00. 

UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu 

Katedry. Dokumenty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem  

i imieniem oraz adresem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika 

laboratoryjnego, ogłoszenie nr 3/5”. 

Otwarcie kopert i ocena formalna odbędzie się 15 października 2015r. Kandydaci spełniający formalne 

wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie 

się 16 października 2015 r. 

 

 

Kierownik Projektu 

 

Dr inż. Marek Aljewicz 

 


