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Oferty praktyk dla student6w
AB 312

Okrqgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w
Warszawie uczestniczy w rzAdowym programie
w odnrinistrocji
rzqdowej
pra ktyk studenckich. Zaprasza my student6w do
zapoznania siQ z naszE ofertq. Ka2de ogtoszenie
zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:
Praktyk

1.
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PRAKTYKANT

W LABORATORIUM CHEMICZNYM

gleb mineralnych i organicznych
gleb, podlo2y, pozywek i w6d do
produkcji ogrodniczej
ro6lin i pasz

Materiaty informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy
organizac.ji praktyki studenckiej w administracji rzqdowej w 2015 r. sq
dostqpne na stronie

nawoz6w i Srodk6w
wspomagajqcych uprawg ro5lin
osad6w Sciekowych
gleb i ro6lin na zawarto66 metali
cie2kich

rza

oraz pob6r pr6bek glebowych

dowe i-w-20 15-roku

)

zoodnie z zakresem akredvtacii

Student6w zainteresowanych kontaktem z naszEjednostkq i uzyska niem
dodatkowych informacji zachqcamy do kontaktu pod numerem telefonu:
(221 773 53 2l i/l ub mai lowo pod ad resem : pra ktvka.wa rszawa @ sch r.sov. pl
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Opracowuie:

.
.
.

zalecenia nawozowe dla upraw
rolniczych i ogrodniczych
mapy odczynu i zasobnoSci gleb w
skladniki ookarmowe
plany nawo2enia

Prowadzi:

e
o

poradnictwo nawozowe
szkolenia w zakresie nawo2enia

o

wapnowania gleb,
dziafania natzecz ochrony

o

Srodowiska i zdrowej 2ywnoSci
pobieranie pr6be( gleb, roslin i

i

nawoz6w

Opiniuje:

plany nawozehia
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Praktyka studencka
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PRAKWKANT W LABORATORIUM CHEMICZNYM
KPRM-ZPS/508507
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I Data iozpoczqcia: O1.O9.2O15
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Adres:

26tfteWSXlEGO 17, O5-O75 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
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Osoba do kontaktu: ZOFIA MAZUREK
Numer

telefonu:

22 773 53
P
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RAKTYKA. WARSZAWA@

SC H R. G

OV. PL

Jgzyk aplikacji:

Nie dotyczy. Oferta praktyki studenckiej.

Wymagane

dokumenty:
kontaktu /
przekazani
dokurp,:

. kontakt osobisty .
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Liczba miejsc pracy:

Przeznaczone wylqcznie dla os6b
zarejestrowanych w urzgdzie pracy:

w tyr4 dla niepelnosprawnych:
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