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Chemik Analityczny
Nasz klient, Patheon jest jednym z wiodących producentów farmaceutyków na rynku
międzynarodowym. Firma ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych oraz Europie i zatrudnia
blisko 5000 pracowników. Obecnie poszukujemy osób chętnych podjąć pracę w zakładzie
produkcyjnym firmy Patheon w Swindon na terenie Anglii.
W szczególności poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:
Chemik Analityczny / Analytical Development Scientist
Swindon Wiltshire, Wielka Brytania
£18.000-£30.000 rocznie
Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku bedzie zapewnienie wsparcia analitycznego
w procesie rozwoju i produkcji szeregu form leków, począwszy na etapie badań formulacyjnych,
skończywszy na rejestracji NDA.
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Ukończone studia wyższe z zakresu chemii lub farmacji
Minimum rok doświadczenia w pracy w laboratorium
Praktyczna znajomość technik analitycznych: HPLC, GC, UV-Vis, etc
Znajomość standardów GLP/GMP
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Nasz klient oferuje bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, korzystny pakiet socjalny, zawansowany
program szkoleń oraz pomoc w relokacji.
Zainteresowani kandydaci mogą się kontaktować z naszą agencją przesyłając swoje CV w j.
angielskim na adres e-mail: patheon@cdrecruitment.co.uk
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