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Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało wykonywanie badań i analiz mikrobiologicznych
na potrzeby wewnętrzne firmy i klientów zewnętrznych.
Od osoby zatrudnionej na stanowisku Biologa oczekujemy:
●
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenia wyższego z zakresu biologii lub analityki medycznej
min. 3-letniego doświadczenia w zakresie badań mikrobiologicznych
znajomości metod i technik analizy mikrobiologicznej
umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej
znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office)
mile widziana znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
dyspozycyjności
posiadania prawa jazdy kat. B

Firma oferuje możliwość rozwoju zawodowego w nowocześnie zarządzanej i rozwijającej się
organizacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji na podany poniżej adres
e-mail:

praca@lgrant.com
Jako źródło informacji prosimy wpisać www.laboratoria.net.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „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)”.

http://laboratoria.net/home/10764.html
Informacje dnia: Rak nie czeka, liczy się czas Gdy róża nie pachnie COVID-19 jako choroba
zawodowa Dziś pierwszy dzień astronomicznego lata Związki zanieczyszczające środowisko mogą
powodować nadciśnienie Zakażenie Omikronem nie chroni przed kolejnym podtypem Rak nie czeka,
liczy się czas Gdy róża nie pachnie COVID-19 jako choroba zawodowa Dziś pierwszy dzień
astronomicznego lata Związki zanieczyszczające środowisko mogą powodować nadciśnienie
Zakażenie Omikronem nie chroni przed kolejnym podtypem Rak nie czeka, liczy się czas Gdy róża
nie pachnie COVID-19 jako choroba zawodowa Dziś pierwszy dzień astronomicznego lata Związki
zanieczyszczające środowisko mogą powodować nadciśnienie Zakażenie Omikronem nie chroni
przed kolejnym podtypem

Partnerzy

