Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony radiologicznej
Działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
zaprasza do udziału w rozwoju pierwszego polskiego synchrotronowego źródła światła, wyjątkowego ośrodka
znajdującego się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. ( http://www.synchrotron.uj.edu.pl )
Praca w Centrum zapewnia:
• udział w rozwoju i promocji unikalnej infrastruktury badawczej,
• okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów,
• styczność z najnowszymi technologiami,
• rozwój zawodowy i osobisty,
• intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
• pakiet socjalny i sportowy,
• umowę o pracę,
• stabilność zatrudnienia.
Opis zadań:
• wykonywanie kontrolnych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz prowadzenie ewidencji
dawek indywidualnych i środowiskowych
• Kontrola przestrzegania wymagań ochrony radiologicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej oraz odpowiednie jej archiwizowanie
• nadzór nad sprawnością techniczną aparatury radiologicznej będącej na wyposażeniu
• nadzór nad właściwym wyposażeniem Jednostki w sprzęt dozymetryczny
i ochronny,
• sprawdzanie obowiązujących procedur, tworzenie procedur, aktualizacja procedur,
• udział w pracach związanych z rozbudową infrastruktury badawczej
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Wymagania:
• wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, mile widziane w zakresie fizyki
• znajomość zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej
• umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i w zespole
• chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie ochrony radiologicznej
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• dokładność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania

Mile widziane:
• Znajomość zagadnień Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo Atomowe
• Doświadczenie zawodowe związane z dozymetrią promieniowania jonizującego oraz obsługą
sprzętu pomiarowego
• Posiadanie aktualnych uprawnień Inspektora ochrony radiologicznej IOR-1 wydanych przez
Państwową Agencję Atomistyki
Miejsce pracy: Kraków
Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres email
synchrotron@uj.edu.pl:
• CV
• List motywacyjny (opcjonalnie)
• podpisanej i zeskanowanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
• podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Inspektor OR”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych znajduje
się pod
adresem:
http://www.synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/klauzula+UJ+rekrutacja.
pdf/ba484c1d-9ebd-4bd0-81c0-bd76d913dffc
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

