Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor v skladu s 25. členom
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s sprem. in dopol. do 15/22) in določili 6. člena
Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter
vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list RS, št. 105/10),
objavlja naslednje prosto delovno mesto:
(E025005) FARMACEVTSKI TEHNIK III (M/Ž)
URADNI KONTROLNI LABORATORIJ; LJUBLJANA

Glavne naloge:
-

-

izvaja enostavne in zahtevne analize zdravil po predpisanem postopku
uporablja različne analizne tehnike in metode
opravlja pripravljalna dela odgovornemu analitiku
pripravlja reagente, kemične referenčne standarde in vzorce
nadzira in skrbi za delovne prostore ter dokumentacijo
skrbi za opremo in aparature, za katere je zadolžen
pripravlja splošne operacijske postopke in druge dokumente kakovosti ter sodeluje pri vzdrževanju sistema
kakovosti
izvaja strokovni pregled analiznih postopkov za namen naročanja dodatnih vzorcev zdravil, kemično referenčnih
standardov in kemikalij
sprejema, označuje in shranjuje vzorce zdravil, kemične referenčne standarde in dokumentacijo o zdravilu
izdaja vzorce in kemično referenčne standarde za namen izvedbe analiznega preskušanja
vrši korespondenco povezano z naročanjem dodatnih vzorcev zdravil, kemičnih referenčnih standardov, kemikalij
in ostalega laboratorijskega materiala
pripravlja dokumentacijo za analizno preskušanje določene serije zadevnega zdravila
izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NLZOH
opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:
-

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: V. stopnja izobrazbe farmacevtske smeri
Alternativna izobrazba: V. stopnja izobrazbe kemijske ali laboratorijske smeri
Poznavanje dela v laboratoriju, poznavanje osnov računalništva
Opravljen strokovni izpit za poklice v zdravstveni dejavnosti

Zaželeno znanje angleškega jezika

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Nudimo:
Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje.
Delovno razmerje bo sklenjeno za DOLOČEN ČAS 12 MESECEV.
Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključ no 02.10.2022 pošljite prijavo z
življenjepisom in dokazili (obvezno priložite dokazilo o ustrezni izobrazbi in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu)
po elektronski pošti na naslov zaposlitve@nlzoh.si s pripisom: FARMACEVTSKI TEHNIK III – UKL
Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.
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