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SERVICE ENGINEER
Applied Biosystems is the leading supplier of life science technologies. We develop, market and
support systems consisting of instruments, reagents and software that are used in basic life science
research, pharmaceutical research and development, diagnostics, forensics and food testing. With
sales over $ 1.7 billion in fiscal year 2005 and systems in over 30.000 laboratories in over 150
countries, Applied Biosystems has had a broad impact on the evolution of biology in the last 25 years.
Applied Biosystems, Molecular Biology has a well-established record of introducing innovative
technologies for life sciences researchers, including DNA sequencing, PCR, realtime PCR, DNA
arrays, DNA and PNA synthesis, human identification and microbial identification systems and gene
expression assays. See also www.appliedbiosystems.com

SERVICE ENGINEER
- MOLECULAR BIOLOGY –
- Location: South of Poland or Warsaw

Job Purpose:
- Deliver professional service activities; installation and associated training, maintenance, repairs etc.
in order to provide optimum service support to our customers.
Major Responsibility
Perform service activities within guidelines and in compliance with internal & customer procedures
and regulations. This means mainly: installs, repairs, maintenance and instruction in use of
instruments to ensure safe and effective customer operations. Provide responsive telephone and
on-site service and generally work to ensure that the customer is successful in the use of AB
instrumentation.
Education/Experience Required:
Degree from Technical College/College of Engineering is the required education. It is advanageous
to have more than two years of relevant experience, preferably from an international oriented
company. We consider also to give a talented and dedicated Junior Engineer a chance.
Troubleshooting knowledge and experience, computer literate, good verbal and written command of
the English language and willingness to travel.
All Aplications (CV and aplication letter) please send on e-mail address:
ute.boettcher@appliedbiosystems.com
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