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Specjalista w pracowni fizykochemii w
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
Liczba lub wymiar etatu: 4/5
Główne obowiązki:
- m.in. wykonywanie analiz surowców farmaceutycznych, leków recepturowych i pozostałych leków
Wykształcenie:
wyższe chemiczne lub farmaceutyczne o kierunku: analityka medyczna
Wymagania konieczne:
●

●
●

co najmniej 5 lat praktyki w laboratorium analitycznym, doświadczenie w badaniu jakości
produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych,
umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość pakietu Office,
prawo jazdy,

Wymagania pożądane:
- znajomość języka angielskiego lub francuskiego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
●
●

●
●

●
●

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,
kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Dokumenty należy składać; lub przesyłać w terminie do:
25-09-2007 pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ul. Raciborska 15 40 - 074
Katowice
Inne informacje:
- dodatkowe informacje dostępne pod nr 032/2087474 Województwo: Śląskie
Jako źródło informacji prosimy podać: www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/11175.html
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