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Mars Polska otwiera rekrutację na Program
Rozwoju Inżynierów

Jest to program skierowany do inżynierów różnych specjalizacji (w tym
również z sektora chemicznego), którzy w czasie programu mogą intensywnie rozwijać
swoje umiejętności zawodowe. Rekrutacja zamyka się wraz z końcem września.
Program Rozwoju Inżynierów trwa około 3 lat i składa się z trzech samodzielnych projektów, które są
realizowane w różnych obszarach inżynierii i produkcji. W zależności od potrzeb biznesowych
uczestnik ma możliwość pracy za granicą w ramach jednego z projektów. Pozwala to na poszerzanie
wiedzy technicznej, podnoszenie kwalifikacji, a tym samym zapewnia wszechstronny rozwój
i konsekwentne budowanie kariery zawodowej. Zróżnicowane zadania umożliwiają uczestnikowi
bardzo dobre poznanie firmy i procesów biznesowych, a także nauczenie się strategicznego
spojrzena na biznes.
Więcej informacji: www.marskariera.pl
Źródło: www.chemiaibzines.com.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/14654.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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