
 

 

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku: 

Technolog /Wydział Ekstrakcji/ 
Miejsce pracy: Klęka 

 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 Przygotowanie nowej oraz bieżąca aktualizacja technologicznej dokumentacji produkcyjnej 
(instrukcje technologiczne, raporty serii, schematy blokowe), 

 Opracowanie norm zużycia materiałów wyjściowych oraz czasu pracy maszyn (marszruty), 
 Udział w wyjaśnianiu przyczyn niezgodności jakościowych oraz opracowanie związanej z tym 

dokumentacji,  
 Współpraca z Działem Badań i Rozwoju przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych 

technologii na Wydziale Ekstrakcji, 
 Czynny udział w transferze nowych produktów ze skali laboratoryjnej na produkcję, 
 Serwis technologiczny produktów po fazie wdrożenia,  
 Czynny udział w pracach zespołów walidacyjnych, 
 Poszukiwanie możliwości optymalizacji przebiegu procesów produkcyjnych i technologicznych, 

Od kandydatów oczekujemy: 
 Wykształcenia wyższego - chemiczne, biologiczne, technologia żywności lub pokrewne,  
 Doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym min. 2 lata 
 Dobrej, czynnej znajomości języka angielskiego, 
 Dobrej znajomości pakietu Office, 
 Zaangażowania, wysokiej samodyscypliny pracy, sumienności, asertywności, 
 Umiejętności analitycznego myślenia i szerokiego spojrzenia, 
 Umiejętności pracy w zespole, 
 Samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji. 

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, 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 na adres mailowy: rekrutacje@europlant-group.pl w temacie wpisując nazwę 

stanowiska i Nr ref: ASY/VII/2018. 
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: "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) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali 

Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. 

danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy".  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacje@europlant-group.pl  

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
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