
oKREGOWA STACJA CHEMTCZNO - ROLNTCZA
WWARSZAWIE

Warszawa, 2OL5-07-27

AB 312

Oferuie badania akredytowane:

o gleb mineralnych i organicznych
r gleb, podlo2y, pozywek i w6d do

produkcji ogrodniczej
o ro6lin i pasz
. nawoz6w i Srodk6w

wspomagajqcych uprawg ro5lin
o osad6w Sciekowych
o gleb i ro6lin na zawarto66 metali

cie2kich

oraz pob6r pr6bek glebowych

zoodnie z zakresem akredvtacii
AB 312

Dzial Aqrochemicznei
Obsluoi Rolnictwa
(u slugi n ie akredytowane)

Opracowuie:

. zalecenia nawozowe dla upraw
rolniczych i ogrodniczych

. mapy odczynu i zasobnoSci gleb w
skladniki ookarmowe

. plany nawo2enia

Prowadzi:

e poradnictwo nawozowe
o szkolenia w zakresie nawo2enia i

wapnowania gleb,

o dziafania natzecz ochrony
Srodowiska i zdrowej 2ywnoSci

o pobieranie pr6be( gleb, roslin i

nawoz6w

Opiniuje: plany nawozehia

DYREKTOR (022) 773-53-21
CENTMWfax {l.22\773-53-21

e-mail: warsziwa@schr.gov.pl
strona www: lwvw.schr.gov.pl

ul. Stanislawa Zolkiewskiego 17
05-075 Warszawa

L.dz. OSChR DO/44L/1,5

Okrqgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w
Warszawie uczestniczy w rzAdowym programie
pra ktyk studenckich. Zaprasza my student6w do
zapoznania siQ z naszE ofertq. Ka2de ogtoszenie

zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1. PRAKTYKANT W LABORATORIUM CHEMICZNYM

Materiaty informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy

organizac.ji praktyki studenckiej w administracji rzqdowej w 2015 r. sq

dostqpne na stronie

rza dowe i-w-20 15-roku )

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

Oferty praktyk dla student6w

Praktyk i

w odnrinistrocji
rzqdowej

Str, 1



Praktyka studencka
- szczeg6ty

PRAKWKANT W LABORATORIUM CHEMICZNYM

KPRM-ZPS/508507

Dodahe przez: Okrqgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
WARUNKI PRACY I PTACY

YlgL qgy:*" 26frceWSxlEGO 17, 05-075 Warszawa, powiat: m.st. warszawa, woj: mazowieckie
1. pRzyJMowANrE pR6BEK Dop gaoaf LABoRAToRvJ ycH (oBstucA KLTENTA) 2.
PREPARAWKA PROBEK CUCg NOSLIN ruawoz6w I oseo6w 3. TA'YKoNYIAIANIE ANALIZ
cHEMlczNycH 4. spoRZADZANtE spRAWozDArt z saoaNl

I Data iozpoczqcia: O1.O9.2O15

Data 2akohczenia 31.12.2015
pr

brutto: nieodplatny
Zaw6d: in2ynierowie chemicy i pokrewni

z.t;d"i;;:..d =**t
Zapev!nienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do NIE

UVYMAGANIA

Wymagania konieczne:

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: oKREGOWA STACJA CHEMTCZNO-ROLN|CZA W WARSZAWTE

HTTP://WWW. OSC HR-WARSZAWA. PL

s p;A; *- " ^ * ** 
;"w. ". ";;;t ^.;aplikowania:

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

Numer telefonu: 22 773 53 2l
P RAKTYKA. WARSZAWA@ SC H R. G OV. PL

Jgzyk aplikacji:

Wymagane
dokumenty:

Nie dotyczy. Oferta praktyki studenckiej.

kontaktu / . kontakt osobisty . inny: POPRZEZ UCZELNIE
przekazani a
dokurp,:

i POZOSTAIE DANE:

Liczba miejsc pracy:

w tyr4 dla niepelnosprawnych:

Przeznaczone wylqcznie dla os6b
zarejestrowanych w urzgdzie pracy:

Przeznaczone dla os6b
niepelnosprawnych (fi nansowanie z
PFRON ):

Data udostqpnienia na portalu
Europejskich Slu2b Zatrudnienia:

Data fktualizacji:

Wygenerowano w dniu 2O75-O7-28 r.


