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31.05 - Kierownik centrum laboratoryjnego
Kierownik centrum laboratoryjnego
(praca w okolicach Wrocławia)
nr ref. 43/05
Oczekiwania:
wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe),
minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu pracą laboratorium,
znajomość nowych technologii (chemia analityczna),
doskonała znajomość branży,
doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych,
praktyka w zarządzaniu dużymi zespołami,
umiejętności managerskie.
Obowiązki:

odpowiedzialność za wyniki finansowe centrum,
efektywne zarządzanie pracą laboratoriów,
odpowiedzialność za optymalizację zatrudnienia i opracowanie systemu motywacyjnego,
kontrola kosztów działania laboratoriów,
sprawne nadzorowanie pracy zespołu (100 osób),
opracowanie planów rozwoju centrum,
nadzór nad nowymi projektami badawczymi oraz procesami technologicznymi.
Prosimy o zamieszczenie podpisanej klauzuli:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aby złożyć aplikację zapraszamy na stronę: www.sedlak.pl/formularz/form.php?REF=43/05
Oferty zawierające list motywacyjny CV i fotografię przyjmuje firma doradztwa personalnego:
Sedlak & Sedlak Personnel Consulting
ul. Królowej Jadwigi
30-212 Kraków
tel. (012) 625 59 10
fax (012) 625 59 20
www www.sedlak.com.pl
email rekrutacja@sedlak.com.pl
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