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4.06 - Kierownik laboratorium badawczego
Kierownik Laboratorium Badawczego
nr ref.: KLB
Do głównych zadań i obowiązków wybranej osoby należeć będzie:
- planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie prac w laboratorium badawczym
- nadzorowanie prawidłowości i akceptowanie opracowywanych w laboratoriach dokumentów,
procedur, opracowań technologicznych, analitycznych oraz dokumentacji rejestracyjnej
- inicjowanie pomysłów na nowe produkty i współudział w opracowywaniu planu prac badawczych
firmy
- współpraca z międzynarodowymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, badawczymi i handlowymi.
Wymagamy:
- wykształcenia wyższego farmaceutycznego, chemicznego lub medycznego

- minimum 2-letniego doświadczenia zdobytego na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku
- znajomości specyfiki pracy w laboratorium badawczym
- znajomości prawa farmaceutycznego
- znajomości prawa patentowego
- znajomości języka angielskiego.
Oczekujemy:
- doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym
- doświadczenia w ośrodkach międzynarodowych
- wysokich zdolności interpersonalnych, kierowniczych i organizacyjnych
- konsekwencji w realizacji założonych celów.
Wybranym osobom gwarantujemy interesującą pracę, perspektywę rozwoju i samorealizacji w firmie
o stabilnej pozycji rynkowej.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z aktualnym zdjęciem oraz listu motywacyjnego
z dopiskiem nr referencyjnego podanego na ogłoszeniu na adres:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra
W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r Dz. U. Nr 133, poz. 883)". ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO
DO SKONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI Nadesłanych ofert nie
zwracamy
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