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Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega
delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

RAZVJONO RAZISKOVALNI SODELAVEC II - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:
-

samostojno izvajanje zahtevnih nalog s področja javnega zdravja;
načrtovanje, razvoj, koordinacija, izvajanje in vrednotenje razvojnih nalog, aktivnosti oz. programov s področja javnega zdravja;
zahtevnejše analize podatkov in vrednotenje rezultatov;
priprava poročil, metodoloških gradiv, priporočil, ocen;
vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov s področja javnega zdravja;
sodelovanje pri razvoju in kakovosti
spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelavcem;
sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
samostojnost pri delu;
izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja

Zahtevani pogoji:
Zahtevana pokl./strok.izobrazba: magisterij znanosti in visokošolska izobrazba 2.stopnje, visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja) ipd., smer biologija, biokemija, veterina, mikrobiologija, kemija ali farmacija
alternativni poklic: /
Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – zelo dobro
Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje,delo z bazami podatkov –
osnovno

Nudimo:
Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje
se sklepa za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja in trimesečnim poskusnim delom.

Vaše naloge bodo:
-

Priprava ocen nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi za fitofarmacevtska sredstva in biocidne proizvode z namenom
registracije v Sloveniji in EU
Priprava ocen nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi za aktivne snovi fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov z
namenom odobritve v EU;
Priprava ocen v okviru Uredbe REACH
Priprava strokovnih mnenj in komentarjev na ocene nevarnosti in tveganja fitofarmacevtskih sredstev, biocidnih proizvodov
in njihovih aktivnih snovi, ki so jih pripravili strokovnjaki držav članic EU;
Priprava nacionalnih povzetkov ocen nevarnosti in tveganja fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov z namenom
registracije v Sloveniji
Aktivna udeležba na medresorskih delovnih sestankih in z ocenjevanjem povezano sodelovanje na sestankih strokovnjakov
članic EU na Evropski Agenciji za varno hrano in Evropski agenciji za kemikalije ,
Spremljanje novih metodologij in smernic za izvajanje ocen nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi ter njihova
implementacija v tekoče delo
Vse ocene, mnenja in komentarji se pripravljajo v angleškem jeziku

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na po epošto: kadrovska.sluzba@nijz.si
s pripisom »Za razpis – RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODEALVEC II«.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si
V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

