Kierownik Laboratorium Badawczego

Łukasiewicz - ITAM poszukuje pracownika

na stanowisko w pionie wsparcia - kierownik Laboratorium Badawczego

Nr ref. W_7_2021_07_BL

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Zabrze, ul. Roosevelta 118

Zadania:

- Sukcesywne poszerzanie zakresu badań prowadzonych przez laboratorium, dostosowane
do wymagań klienta.
- Monitorowanie otoczenia prawno-regulacyjnego dotyczącego funkcjonowania
laboratorium.
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- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania laboratorium zgodnie z najwyższymi standardami i
wymaganiami dla laboratorium badawczego.
- Zaangażowanie w utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jakością w laboratorium.
- Definiowanie celów jakości laboratorium spójnych z polityką jakości.
- Planowanie i nadzór nad badaniami porównawczymi.
- Nadzór nad funkcjonowaniem i użytkowaniem urządzeń laboratoryjnych.
- Zarządzanie zespołem pracowników w tym: planowanie i organizacja pracy,
motywowanie, rozwój kompetencji oraz ocena rezultatów pracy.
- Autoryzowanie raportów z badań i świadectw wzorcowania.
- Wykonywanie badań i wzorcowań zgodnie z obowiązującymi normami, opracowywanie
zapisów z badań i wzorcowań.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
- 5-letnie doświadczenie zawodowe: wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne w
zakresie wykonywania badań i pomiarów objętych kompetencjami laboratorium,
- znajomość systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,
- doświadczenie w kierowaniu pracą laboratorium badawczego,
- umiejętność pracy w zespole i zarządzanie zespołem pracowników,
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie
dokumentów technicznych,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet MS Office: Word, Excell,
- odporność na stres.

Oferujemy:
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- zatrudnienie
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
- dostosowane do umiejętności oraz osiągnięć składniki wynagrodzenia,
- praca w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie - w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. - aplikacji
zawierającej CV i list motywacyjny na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

z dopiskiem na kopercie „aplikacja kierownik Laboratorium Badawczego’"

lub drogą elektroniczną na dres: kadry@itam.lukasiewicz.gov.pl

- w temacie wiadomości proszę wpisać „aplikacja kierownik Laboratorium Badawczego’’

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i
Aparatury Medycznej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [RODO]”.

Dowiedz się jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji .

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów
rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie
internetowej Łukasiewicz - ITAM.
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