Tradiční český výrobce čistých a speciálních chemikálií sídlící na mělnicku hledá pro posílení
svého týmu kolegu na pozici:

Laborant/ka do laboratoře kontroly kvality
Popis práce:


Samostatně provádí kontrolu (chemické analýzy) nakupovaných materiálů a výrobků
společnosti



O vykonaných zkouškách vede analytické záznamy na atestech kvality



Provádí odběr a evidenci analytických a záložních vzorků.



Připravuje činidla, zkoumadla a titrační roztoky. Zodpovídá za stanovení jejich
vlastností



Obsluhuje a provádí běžnou údržbu laboratorních přístrojů a zařízení

Požadujeme:


SOU/SŠ nejlépe chemického (nebo příbuzného) směru



Praxe v laboratoři (1 rok)



Pečlivost, spolehlivost, samostatnost



Uživatelská znalost práce na PC (MS Office Excel,…)

Nabízíme:


Dlouhodobou perspektivu ve stabilní firmě



Profesní rozvoj a průběžné vzdělávání v oboru



Příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování



Odpovídající finanční ohodnocení



Možnost kariérního postupu



Nástup možný ihned

Zaujala Vás tato nabídka? Pokud ano, zašlete Váš životopis na jobs@lach-ner.com.
Připojte prosím k životopisu text, že souhlasíte se zněním citace níže. Pokud nám souhlas
neudělíte, budeme nuceni Váš mail vymazat.
Děkujeme za pochopení.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Lach-Ner, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového
řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby, jakožto potenciálního zaměstnance u této
společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení
souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o
tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se
domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý
stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

