Laboratorium Badawcze Alab plus
ul. Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka

Laboratorium Badawcze Alab plus specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych
i fizykochemicznych żywności i pasz. Laboratorium działa w strukturach Alab plus Sp. z o.o.
– firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
badań laboratoryjnych.
Zespół Laboratorium Badawczego Alab plus tworzą osoby pełne pasji i zaangażowania. Jeżeli
szukasz pracy w dynamicznie rozwijającym się laboratorium akredytowanym specjalizującym
się w badaniach żywności – aplikuj do nas. Z przyjemnością podzielimy się swoją wiedzą
z nowymi pracownikami, a może nauczymy się czegoś ciekawego od siebie nawzajem.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Młodszy Specjalista ds. Badań w Pracowni Badań Mikrobiologicznych.
Miejsce pracy: Zielonka, okolice Warszawy.
Do Twoich zadań należeć będzie:
•

Wykonywanie analiz mikrobiologicznych żywności zgodnie z obowiązującymi
normami i procedurami,

•

Udział w weryfikacji/walidacji metod badawczych i badaniach biegłości,

•

Realizacja programu monitorowania ważności wyników,

•

Prowadzenie dokumentacji w procesie badawczym zgodnie z systemem jakości,

•

Udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji laboratoryjnej.

Chętnie Cię zatrudnimy jeśli:
•

Masz

wykształcenie

wyższe,

preferowane:

technologia

żywności,

biologia,

biotechnologia lub pokrewne (mile widziane związane z bezpieczeństwem
i jakością żywności),
•

Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z norm przedmiotowych,

•

Potrafisz korzystać z narzędzi pakietu Microsoft Office,

•

Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,

•

Jesteś zaangażowany w powierzone obowiązki i potrafisz pracować samodzielnie,

•

Jesteś dobrze zorganizowany, dokładny i sumienny.
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Twoim dodatkowym atutem będzie:
•

Znajomość wymagań normy ISO 17025,

•

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

W zamian za zaangażowanie oferujemy:
•

Możliwość rozwoju zawodowego w akredytowanym laboratorium,

•

Pracę w przyjaznej atmosferze, w zgranym i dynamicznym Zespole,

•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku,

•

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w licznych
kursach i szkoleniach,

•

Dofinansowanie do karty Multisport,

•

Zniżki na usługi świadczone przez laboratoria Alab dla naszych Pracowników
i ich rodzin.
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