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Kierownika Laboratorium
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Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
kierowanie i prowadzenie laboratorium firmy,
przeprowadzanie procesów kontrolno-badawczych,
uzyskiwanie na produkty i wyroby aprobat, znaków CE.
Wymagania:
wykształcenie wyższe o specjalności – chemia nieorganiczna,
doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
praktyczna znajomość procesów chemicznych i aparatury chemicznej,
znajomość procedur w uzyskiwaniu aprobat,

znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
zdolności organizacyjne,
znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy.
List motywacyjny wraz z CV prosimy przesyłać na adres:
MARBET Sp. z o.o.
ul. Chochołowska 28,
43-346 Bielsko-Biała
z dopiskiem: Kierownik Laboratorium
tel. 033 8127184
e-mail: ddomiter@marbet.com.pl
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.
833)".
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