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Kierownik Laboratoriów
Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern farmaceutyczny, zajmujący się badaniami nad
nowymi postaciami leków i rozwojem leków generycznych. W związku z rozpoczętymi działaniami,
mającymi na celu stworzenie bardzo nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego o zasięgu
globalnym, poszukujemy wysokiej klasy specjalisty na stanowisko:

Kierownik Laboratoriów
Nr ref.: KL/Executive

Zakres obowiązków:

●
●
●

kierowanie działaniami laboratoriów
nadzór nad rozwojem i badaniami formulacji leków, szczególnie form suchych
kontrola procesu formulacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

●
●
●

(GLP)
koordynowanie prac specjalistów
określanie potrzeb technologicznych i sprzętowych laboratorium
nadzór nad aparaturą badawczą i pomiarową

Wymagania:

●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe o profilu farmaceutycznym, chemicznym lub podobnym
minimum 5 lat doświadczenia pracy w firmie farmaceutycznej
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
duże umiejętności komunikacyjne
zaangażowanie we własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji

Oferujemy:

●
●
●
●

praca w strukturach międzynarodowej korporacji
możliwość współpracy z przedstawicielami różnych kultur
dynamiczny rozwój zawodowy, możliwość podnoszenia kwalifikacji
bardzo dobre warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim i angielskim pocztą tradycyjną lub
elektroniczną, z zaznaczonym na dokumentach i kopercie (w tytule maila) numerem referencyjnym,
na adres:
PEOPLE Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2 lok. 83
00-131 Warszawa
lub na adres e-mail:
cv.executive@people.com.pl
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - strona www.laboratoria.net
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli na aplikacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

http://laboratoria.net/home/10749.html
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zwycięzców konkursu Popularyzator Nauki 2020 Zdrowa dieta ze szkodliwymi wstawkami gorzej
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