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Organic Chemists
DSM is a global organisation that develops, produces and markets innovative products and services
that are designed to raise the quality of life.
The group has annual sales of around EUR 8 billion and employs about 23,000 people worldwide.
DSM is a leading world player in many of the markets in which it operates and has plants and
facilities on every continent.
Due to highly ambitious growth plans, the company is currently looking to recruit confident and
competent individuals into the Bio Process Technology Department.
Based in The Netherlands (DSM has offices across all regions of the country where these roles can
be based), the briefs are highly value adding, and are both broad and varied.
Organic Chemists
Location: The Netherlands

Key responsibilities are to include:

●

●

As part of a development team you will design economical attractive process routes. These
processes include chemical or enzymatic conversion of the precursor to obtain the desired product
quality.
You will work in close cooperation with process technologists to make sure that the process is fit
for use at production scale.

In order to fulfil these highly challenging positions, DSM are looking for people with the following
skill set and experience:

●
●

●

A PhD or a Masters Degree (or equivalent) with up to five years of progressive experience
Broad experience in your own scientific field, as well as the skills to absorb the knowledge of other
unit operations
Fluency in English

Excellent career opportunities exist for these individuals across the Group Please apply online
Apply here

http://laboratoria.net/home/10636.html
Informacje dnia: Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano
związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać
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