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Pracownik Pracowni Analitycznej
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „ Polfa” Sp. z o.o., to firma o zasięgu międzynarodowym, od
2002 roku działająca w Grupie Gedeon Richter.
Produkowane przez nas leki od lat cieszą się uznaniem środowisk medycznych i pacjentów, powstają
w oparciu o nowoczesne technologie, spełniające najwyższe standardy jakościowe.
W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa poszukujemy kandydatów do pracy na
stanowisko:
Pracownik Pracowni Analitycznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

●
●
●
●

wykształcenie wyższe; farmacja lub chemia; specjalność analiza środków farmaceutycznych
doświadczenie w laboratorium analitycznym
znajomość metod analitycznych HPLC
znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

●
●
●

ciekawą, pełną wyzwań pracę w aktywnym i dynamicznie rozwijającym się zespole
atrakcyjne wynagrodzenie
możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia w kraju i za granicą

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji ( CV i list motywacyjny) na adres:
Dział Służby Pracowniczej
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
lub na adres e – mail:
ggolnik@grodzisk.rgnet.org
isetowska@grodzisk.rgnet.org
Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”
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