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30.08 Specjalista do spraw analiz
chemicznych
Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
●
●

●
●
●

Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
Prawidłowe wykonanie analiz chemicznych zgodnie z obowiązującą metodyką i harmonogramem
badań
Przeprowadzanie kontroli jakości badań
Szkolenie pracowników w zakresie prowadzonych badań
Wdrażanie nowych metodyk, doświadczalnie ustalając parametry analiz oraz warunki pracy dla
poszczególnych aparatów w zależności od rodzaju badanego materiału

Idealnego kandydata charakteryzować powinny:
●
●
●

wykształcenie wyższe, kierunkowe (np. towaroznawstwo, chemia analityczna, technologia żywności)
wiedza z zakresu instrumentalnych metod pomiarowych
doświadczenie w pracy analitycznej ( ASA, HPLC, IR, potencjometria)- min. 2 lata

●
●
●
●
●
●
●

wiedza w zakresie zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z normami ISO
dobra znajomość systemów zapewnienia jakości (w szczególności ISO 9001, HACCP)
znajomość narzędzi statystycznych
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
biegła obsługa komputera – pakiet MS Office
dyspozycyjność, orientacja na rezultat, dokładność oraz cierpliwość w pracy
zdolności i umiejętności trenerskie

Oferujemy:
- ciekawą pracę w renomowanej firmie,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających list motywacyjny i życiorys do 23
września 2005 r. na adres praca@nutricia.com.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać SpACh.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".
Jednocześnie informujemy, że oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane. Zapewniamy
kandydatom całkowitą dyskrecję. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
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