Laborant

miejsce pracy: Nowiny k/Kielc
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo grupy Buzzi Unicem, jest uznanym producentem wysokojakościowych
cementów, betonów towarowych i produktów specjalnych, mających zastosowanie w różnych obszarach budownictwa. Grupa
Buzzi Unicem z siedzibą we Włoszech, posiada zakłady w 14 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie.

Główne obowiązki:









Wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium;
Opracowywanie oraz analiza wyników z prowadzonych
badań;
Pomoc w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej oraz
archiwizacja wyników badań;
Kontrolowanie stanu technicznego powierzonego
sprzętu
i aparatury laboratoryjnej;
Opracowywanie
wyników
badań
zgodnie
z
wymaganiami norm.

Oferujemy:









Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
o stabilnej pozycji na rynku;
Umowa na 1 rok;
Terminowe wynagrodzenie;
Przygotowanie do zadań – szkolimy i dostarczamy
narzędzia;
Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji;
Pracę w miejscu, w którym ceni się atmosferę.

Wymagania:








Wykształcenie minimum średnie (chemiczne albo pokrewne);
Min. 1 rok doświadczenia pracy w laboratorium;
Gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym;
Umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia badań;
Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
Umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność;
Umiejętność efektywnego komunikowania się.

Prosimy o zawarcie poniższego podpisanego ze wskazaniem daty oświadczenia przy wysyłaniu dokumentów rekrutacyjnych:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych zakresem art. 221 § 1 Kodeksu pracy zawartych w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Administratora Danych Osobowych – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny ul. Zakładowa 3, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000024753, e-mail:
aplikacja@dyckerhoff.com, tel.: +48413466344; w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeśli życzą sobie Państwo brać udział w przyszłych procesach rekrutacji prosimy również wysłać poniższe oświadczenie:
„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez
Administratora Danych Osobowych – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny, ul. Zakładowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000024753, e-mail: aplikacja@dyckerhoff.com, tel.: +48413466344,
również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Dalsze informacje o Dyckerhoff Polska sp. z o.o. można znaleźć na stronie: www.dyckerhoff.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy:
aplikacja@dyckerhoff.pl

