
Spółka BIZNES UP Egberss Kocel, wspierająca firmy we wprowadzaniu  
zmian niezbędnych do przejścia na kolejny poziom rozwoju, dla swojego  
Partnera poszukuje osób na stanowiska:

KIEROWNIK  
PRACOWNI MIKROBIOLOGII  
ŻYWNOŚCI I PASZ

LOKALIZACJA:  
BRUDZEW, WIELKOPOLSKA

DO KOGO APLIKUJESZ?

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy w akredytowanym laboratorium,  
które stanowi centrum profesjonalnej i kompleksowej obsługi w zakresie: 
klinicznych badań weterynaryjnych, badań żywności i pasz, materiałów  
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz badań  
mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody. Doświadczenie  
(od 1990 roku), wysoki standard oferowanych usług oraz świetny  
zespół specjalistów to filary, które doprowadziły do powołania Działu 
Badawczo-Rozwojowego, który jest współtwórcą wielu innowacyjnych 
rozwiązań medycznych zarówno w kraju jak i za granicą.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
»   organizowanie pracy w pracowni oraz nadzór merytoryczny nad  

badaniami
»   planowanie pracy podległego zespołu (20 osób)
»   weryfikacja i zatwierdzanie wyników badań, sprawozdań, raportów,  

walidacji metod oraz innych zapisów prowadzonych w pracowni
»   ścisłą współpracą z innymi działami pracowni
»   przygotowaniem właściwej dokumentacji, zgodnej z obowiązującymi  

procedurami oraz przepisami

APLIKUJ, JEŚLI:
»   masz wyższe wykształcenie kierunkowe
»   posiadasz doświadczenie w kierowaniu zespołem laboratoryjnym
»   cenisz pracę zespołową ponad indywidualną
»   świetnie potrafisz się organizować i motywować swój zespół
»   komputer jest dla Ciebie urządzeniem, bez którego nie da się pracować

CO OFERUJEMY?
»  umowę o pracę
»  wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
»  mieszkanie służbowe
»  samodzielność w działaniu
»  stabilne zatrudnienie, nasza firma istnieje od 1990 roku
»  możliwość rozwoju zawodowego, wachlarz naszych usług jest bardzo 

szeroki
»  pracę w młodym i doświadczonym zespole, dzięki któremu chętnie  

wstaje się do pracy
 

JAK APLIKOWAĆ?
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego  
życiorysu poprzez przycisk aplikowania lub na biuro@biznes-up.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi  
kandydatami. 

W treści listu umieść klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam się  
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel spółka jawna z siedzibą  
w Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu  
dla celów przyszłych rekrutacji”.
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