
 

 

Firma Phytopharm  Klęka S.A. zaprasza do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na 

stanowisku: 

Laborant 
Miejsce pracy: Klęka, koło Jarocina i Środy Wlkp.   

       

 
 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 Przyjmowanie i rejestracja prób materiałów wyjściowych, półproduktów i produktów do badań, 
 Wykonywanie analiz prób materiałów wyjściowych, półproduktów i produktów do badań, 
 Archiwizacja prób 
 Przygotowanie prób do badań stabilności 
 Wykonywanie i dokumentowanie wszystkich niezbędnych badań i czynności kontrolnych 

zgodnie z prawem farmaceutycznym.  
 

 
                                                                                     
Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: chemia, biologia lub pokrewne   
 Znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word, 
 Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, 
 Skrupulatności, dokładności, wnikliwości w wykonywanych obowiązkach, 
 Umiejętności organizacji pracy własnej, 
 Umiejętności pracy w zespole, 
 Umiejętności połączenia realizacji celów własnych z pracą zespołu, 
 Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.  

 
 
Dlaczego warto z nami współpracować?  

 Zapewniamy elastyczne godziny rozpoczynania pracy, umowę o pracę i stabilne warunki 
zatrudnienia w organizacji znajdującej się w etapie dużego wzrostu. 

 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 
dofinasowanie do wypoczynku, dopłaty do kolonii dla dzieci, paczki dla dzieci, dofinansowanie 
do aktywności sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, 
możliwość zakupienia grupowego ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego, 
współfinansowanie studiów podyplomowych i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej. 

 
 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie aktualnej aplikacji CV (mile widziane zdjęcie) na adres mailowy: 
Aleksandra.Grobelna@the-nature-network.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska i Nr ref: QC/IV/2018 
O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Prosimy o dodanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 

 


