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Specjalista ds. pomiarów emisji oraz
pomiarów na stanowiskach pracy
Firma z branży ochrony środowiska planująca otworzyć swoje oddziały w Lublinie lub okolicach oraz
w Szczecinie lub okolicach zatrudni osobę na stanowisko:
Specjalista ds. pomiarów emisji oraz pomiarów na stanowiskach pracy

Opis stanowiska:
●

●

●
●

praca na terenie południowo-wschodniej Polski (oddział w Lublinie lub okolicach) lub na terenie
północno-zachodniej Polski (oddział w Szczecinie lub okolicach) na rzecz firm o różnym profilu
technologicznym;
samodzielne wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, pomiarów na
stanowiskach pracy, a także poboru wód i ścieków;
nadzór nad sprzętem pomiarowym;
samodzielne prowadzenie biura.

Wymagania:
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu ochrony środowiska);
doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
samodzielność i dobra organizacja pracy;
zdolności manualne;
dobre zdrowie, brak lęku wysokości (praca na wysokości > 3m);
dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych 2-5 dniowych);
czynne prawo jazdy kat. B.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrut.lab@gazeta.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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