Siła połą czonych
umysłów

Jesteśmy wiodącą firmą chemiczną na świecie, ponieważ oferujemy inteligentne
rozwiązania - dla naszych klientów i dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości.
Łączymy talenty ludzi z bardzo różnych dziedzin – na całym świecie. Dla Ciebie to
szansa na skorzystanie z wielu możliwości. Dla nas liczy się Twoja skuteczność
działania i osobowość. W BASF, kariera rozwija się w oparciu o możliwości.

Laborant

Firma:
BASF Polska Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
Środa Śląska
Dział:
Laboratorium
Typ umowy:
Umowa o pracę

Opis stanowiska:
• Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową w laboratorium w zakresie kalibracji,
konserwacji, dokumentacji.
• Pobieranie i rejestracja próbek surowców i półproduktów.
• Prowadzenie kontroli dostaw surowców wraz z dokumentacją.
• Wykonywanie analiz fizykochemicznych i badań rentgenowskich.
• Kontrola i dokumentowanie uzyskanych wyników badań.
• Samodzielne dopuszczanie surowców, półproduktów i produktów finalnych.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.

• Analiza właściwości surowców, półproduktów i produktów finalnych.
• Koordynacja/śledzenie testów zleconych na zewnątrz i dokumentowanie wyników.

Przy

• Organizacja pracy w laboratorium w zakresie prowadzenia pomiarów i analiz.

o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę

wysyłaniu

aplikacji

prosimy

na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu

Czego oczekujemy:

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. z 2015 r. poz. 2135

• Wykształcenie min. średnie o profilu chemicznym.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium kontroli jakości lub innym laboratorium
badawczym.
• Obsługa komputera (środowisko Windows).
• Doskonała organizacja pracy własnej.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Znajomość podstawowych zagadnień ISO, metrologii lub statystyki będą
dodatkowym atutem.
• Gotowość do pracy w trybie zmianowym (24/7).

Join the best team.
There are more than 110.000 other minds to connect with.
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Co oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym szeroki pakiet
dodatków socjalnych.
• Atrakcyjne i bezpieczne miejsce pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym.
• Wsparcie przy relokacji.
• Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie,
będącej częścią międzynarodowego koncernu chemicznego.

Join the best team.
There are more than 110.000 other minds to connect with.

