
• Ogłoszenie nr: 15059 
• Data ukazania się ogłoszenia: 7 września 2017 r. 

 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu  

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny  
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  
starszy asystent laboratorium do spraw: analizy chemicznej 
w Laboratorium Kontroli Jako ści Leków Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego 
 
nabór na zastępstwo  
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 
Wymiar etatu: 1 

• Liczba stanowisk pracy: 1 
 
Adres urzędu 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1  
50-153 Wrocław  

 
Miejsce wykonywania pracy:  
Laboratorium Kontroli Jako ści Leków WIF  
54-413 Wrocław,  
ul. Klecińska 125  
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
 

• Wykonywanie badań chemicznych jakościowych i ilościowych leków recepturowych i 
aptecznych, pobranych przez inspektorów farmaceutycznych oraz surowców do wytwarzania 
leków w celu potwierdzenia zgodności jakości produktu leczniczego lub surowca 
farmaceutycznego z wymaganiami farmakopealnymi; 

• Tworzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań, opracowywanie nowych procedur dla 
leków złożonych w celu potwierdzenia przydatności zastosowanej metody do oznaczenia 
ilościowego i jakościowego leku oraz udokumentowania przeprowadzonych czynności; 

• Wykonywanie wzorcowania aparatury pomiarowej w celu sprawdzenia parametrów 
przyrządu,  

• Przygotowywanie roztworów mianowanych, wzorcowych, roztworów substancji chemicznych 
niezbędnych do oznaczeń w celu przeprowadzenia badań. 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  
- praca przy komputerze;  
- praca w laboratorium;  
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 
 
Inne  
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
n i e z b ę d n e  

• wykształcenie: wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium  
• pozostałe wymagania niezbędne: 
• umiejętność pracy w zespole; 



• zdolność analitycznego myślenia; 
• dokładność; 
• rzetelność; 
• samodzielność. 
• Posiadanie obywatelstwa polskiego 
• Korzystanie z pełni praw publicznych 
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
• życiorys i list motywacyjny 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 

posiadaniu obywatelstwa polskiego 
Inne dokumenty i oświadczenia  
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, 
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 
najlepszych kandydatek/kandydatów 
 
Termin składania dokumentów: 12 września 2017 r. 
 
Miejsce składania dokumentów:  
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu  
Pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław  
z dopiskiem "starszy asystent laboratorium 
 
Inne informacje:  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też 
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Ofert niekompletne i dostarczone po terminie 
(decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru 
oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty 
wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-69-75.  

 


