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Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
- wykonywanie analiz chemicznych materiałów i produktów leczniczych
- prowadzenie dokumentacji GMP
- wykonywanie prac związanych z badaniem stabilności produktów.
Od kandydatów oczekujemy:
- dwóch lat doświadczenia w laboratorium kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym lub
kosmetyczno-chemicznym
- wykształcenia co najmniej średniego chemicznego
- podstawowej znajomości zasad GMP
- znajomości technik HPLC, TLC, Spektrofotometrii UV/VIS, IR

- umiejętności pracy w zespole
- dokładności w pracy
- odpowiedzialności i sumienności.
Oferujemy pracę w dynamicznej i nowoczesnej firmie, możliwości rozwoju zawodowego oraz
atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłoszenie się poprzez system hrk.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzenia wybranym kandydatom.
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