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Chemik
Przedsiębiorstwo produkcyjne PPH „ADW” Sp. z o.o. wyspecjalizowane w produkcji materiałów
służących do wykonywania hydroizolacji budowli i obiektów budowlanych, w produkcji środków
grzybobójczych, lakierów i preparatów ogniochronnych, grzybobójczych do drewna i murów,
poszukuje do działu technologicznego osoby na stanowisko:
Chemika

Wymagania:
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ukończone studia wyższe
co najmniej 4 letnia praktyka
znajomość przeróbki ropy naftowej, zagadnień przeróbki olei roślinnych
znajomość sporządzania kart charakterystyki materiałowych
ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska, gospodarki odpadami
dobra znajomość języka angielskiego

●
●

własny samochód
dyspozycyjność

Oferty zawierające List Motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
PPH „ADW’ Sp. z.o.o.
Ul. Zbożowa 2
43-175 Wyry
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - stona www.laboratoria.net
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
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