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Pracownik analizy laboratoryjnej
ADECCO POLAND Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera
wśród firm doradztwa personalnego. W Polsce działamy od 1994 roku. Osiągamy sukcesy na polu
pracy czasowej, rekrutacji pracowników, outsourcingu, try&hire oraz outplacementu.
Obecnie dla naszego klienta poszukujemy kandydata na stanowisko:
Pracownik analizy labolatoryjnej
Bielsko-Biała

Wymagania:
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Preferowane wykształcenie średnie
Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym i metalograficznym
Pełna dyspozycyjność
Uregulowany stosunek do służby wojskowej

●
●

Zaangażowanie i silna motywacja do pracy
Obowiązkowość i samodyscyplina, rzetelność, pracowitość

Oferujemy:

●
●

Zatrudnienie na umowę o pracę
Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania aplikacji na adres biura lub mailem:
Adecco Poland Sp. z o.o.
Plac Wolności 3
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8191660
m.chojnacka@adecco.pl
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - stona www.laboratoria.net
Zapraszamy do rejestracji bezpośredniej na www.adecco.pl.
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/.
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