Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista
do prac w zakresie biologii ryb, monitoringu rybackiego i
środowiskowego
miejsce pracy: Gdynia
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego kierunkowego (biologia ryb, rybactwo, oceanografia biologiczna, itp.);
 doświadczenia w zakresie rybołówstwa lub rybactwa;
 dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 odpowiedzialności i samodzielności;
 dyspozycyjności – udział w rejsach rybackich i naukowych;
 predyspozycji do pracy na morzu;
 prawa jazdy kategorii B;
Mile widziane:
 własny samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych;
 świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
(dodatkowy atut);
 świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej (dodatkowy atut);
 świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych(dodatkowy atut),
 świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dodatkowy atut),
Opis stanowiska:
Podstawowym zadaniem pracownika na powyższym stanowisku będzie zbiór i analiza prób ryb z
połowów rybackich i badawczych. Próby te będą zbierane w trakcie wyładunków z jednostek
rybackich w portach krajowych i zagranicznych oraz w trakcie rejsów na kutrach i łodziach
rybackich lub statkach naukowych MIR-PIB. Zakres typowych analiz ichtiologicznych obejmuje m.
in. oznaczenie gatunków ryb, pomiary długości i masy, oznaczanie płci i stopnia rozwoju gonad, a
także pobór otolitów lub łusek w celu odczytu wieku. Zebrane dane pracownik będzie wprowadzać
do baz danych MIR-PIB. Do obowiązków pracownika będzie również należał udział w projektach
badawczych realizowanych przez MIR-PIB, w tym z zakresu hodowli ryb.
Do pracownika należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności związanych z
aktywnością zawodową (w tym sprawozdań i raportów wewnętrznych) oraz odpowiedzialność za
prawidłowe wykonanie wymaganej harmonogramem liczby prób.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie;
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie
do dnia 01 marca 2017r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .2016 poz.922).
„Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez {MIR-PIB} moich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji.”

