
MŁODSZY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNY
W ZAKŁADZIE ANTYBIOTYKÓW I MIKROBIOLOGII

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW



Wykonywanie badań mikrobiologicznych antybiotyków, chemioterapeutyków, wyrobów medycznych, produktów
biobójczych, suplementów diety;
Badania mikrobiologiczne środowiska wytwarzania i kontroli leków;
Udział w pracach badawczo-rozwojowych i naukowych;
Stosowanie się do procedur i instrukcji w ramach systemu zarządzania jakością; 
Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym;
Uczestniczenie w szkoleniach związanych ze specyfikacją wykonywanej pracy.

Wykształcenie wyższe – w zakresie farmacji, mikrobiologii, biologii, weterynarii lub pokrewne;
Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2);
Znajomość programów komputerowych w środowisku Windows;
Znajomość klasycznych metod badań mikrobiologicznych;
Chęć aktywnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej;
Silna motywacja do pracy;
Dobra organizacja czasu pracy.

CV

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
Praca w znaczącej instytucji naukowej;
Pakiet socjalny;
Wsparcie merytoryczne, praktyczne i organizacyjne; 
Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych.

Szukamy właśnie Ciebie!
 
 
 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

Nasze oczekiwania:

Wymagane dokumenty:

Oferujemy:

CV należy przesłać na adres: p.czerwonka@nil.gov.pl

Chciał(a)byś brać udział w badaniach kontrolnych oraz projektach naukowo-badawczych? Rozwijać swoje
kompetencje i umiejętności w zakresie badań mikrobiologicznych w obszarze farmaceutycznym, a także mieć wkład 

w utrzymywanie systemu zarządzania jakością?
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia niezbędnych do procesu rekrutacji w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, zgodnie z art. 13 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), określanego jako RODO.

mailto:p.czerwonka@nil.gov.pl


BENEFITY

DOFINANSOWANIE DO ZAJĘĆ
SPORTOWYCH

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

DOFINANSOWANIE 
KURSÓW I SZKOLEŃ

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

PREFERENCYJNE POŻYCZKI

PACZKI ŚWIĄTECZNE

DOFINANSOWANIE
WYPOCZYNKU

DODATKOWY URLOP

FIRMOWA BIBLIOTEKA

DOFINANSOWANIE BILETÓW
DO KINA


