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Biotechnolog, mikrobiolog pilnie
poszukiwany!

EuroStar 25 zatrudni:
BIOTECHNOLOGA lub MIKROBIOLOGA
do pracy w laboratorium badań nad jakością produktów
miejsce pracy: Holandia
Nasz klient to dynamiczna, międzynarodowa firma prowadząca badania nad jakością produktów dla
przemysłu spożywczego, petrochemicznego oraz dla potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska.
W Holandii jest wiodącą firmą w zakresie badań nad jakością.

Opis stanowiska:
1. Przygotowanie próbek żywności do badania
2. Badanie próbek żywności
Wymagania:
●
●

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne
Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wynagrodzenie:
Stawka początkowa 7,57 € brutto ( wzrost wynagrodzenia w zależności od umiejętności
zawodowych, możliwość awansu)
Okres kontraktu:
12 m-cy, możliwość zatrudnienia na stałe
EuroStar25 zapewnia także:
●
●
●

Zakwaterowanie w wynajętym przez firmę mieszkaniu
Ubezpieczenie
Samochód służbowy

www.EuroStar25.eu
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres e- mail:
katarzyna.mortko@eurostar25.eu
tel. 032 777 53 37
Jako źródło informacji prosimy wpisać: www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/aktualnosci/4819.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.

28-06-2022

Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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