
SPECJALISTA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNY 

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW



Prowadzenie oznaczeń analitycznych i walidacji z wykorzystaniem metod chromatografii cieczowej,
gazowej oraz z detekcją spektrometrii mas (MS);
Prowadzenie oznaczeń analitycznych i walidacji z wykorzystaniem metod ICP-MS;
Opracowywanie dokumentacji analitycznej, prowadzenie bieżącej dokumentacji i przygotowywanie
sprawozdań z wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;
Stały rozwój naukowy poprzez śledzenie bieżącej literatury chemicznej, farmaceutycznej i aktywne
uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
Rozwój instrumentalnych technik analitycznych (LC-UV, LC-MS/MS, LC-QTOF, ICP-MS, GC-MS/MS);
Wykonywanie prac zgodnie z zasadami Zarządzania Jakością i normą ISO-17025;2018.

Wykształcenie wyższe, magister nauk chemicznych/farmaceutycznych;
Minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych z obszaru chemii i/lub farmacji; 
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
Bardzo dobra znajomość języka polskiego (biegłe czytanie i pisanie, wypełnianie dokumentów
urzędowych);
Wiedza w zakresie podstawowej znajomości technik analitycznych;
Umiejętność opracowywanie metod analitycznych, interpretacja widm MS;
Umiejętność prowadzenia oznaczeń analitycznych i walidacji z wykorzystaniem metod
chromatografii gazowej i cieczowej;
Prowadzenie bieżącej dokumentacji i przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych prac zgodnie 

Wykonywanie prac zgodnie z zasadami Zarządzania Jakością i normą ISO-17025:2018;
Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej;
Dokładność i systematyczność w pracy;
Chęć wykonywania pracy naukowej;
Ciekawość poznawcza.

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
Praca w znaczącej instytucji naukowej;
Pakiet socjalny;
Wsparcie merytoryczne, praktyczne i organizacyjne;
Praca naukowa z możliwością poznania najnowocześniejszych trendów w zakresie postaci
farmaceutycznej produktów leczniczych, jak i instrumentalnych metod badawczych oraz
powiększenia posiadanego dorobku naukowego;
Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych oraz pozyskania dodatków
grantowych;
Szansę na poznanie nowych obszarów naukowo-badawczych, w tym współpracy z biznesem.

 
 
 
 
 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

Nasze oczekiwania:

       z obowiązującymi wymaganiami;

 

Oferujemy:

    CV należy przesłać do 11.02.2023 r. na adres: p.czerwonka@nil.gov.pl 

 

 
Dyrektor Narodowego Instytutu Leków zaprasza do udziału w rekrutacji  na stanowisko:

Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Metod Spektrometrycznych
 
 
 
 
 



BENEFITY

DOFINANSOWANIE DO ZAJĘĆ 
SPORTOWYCH

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

DOFINANSOWANIE 
KURSÓW I SZKOLEŃ

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

PREFERENCYJNE POŻYCZKI

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

DOFINANSOWANIE 
WYPOCZYNKU

DODATKOWY URLOP

FIRMOWA BIBLIOTEKA

DOFINANSOWANIE BILETÓW 
DO KINA


