numer ogłoszenia: 1.1.1.0749.16.3
SPECJALISTA BIOTECHNOLOG
Miejsce pracy: Wrocław
Obowiązki:
realizacje zadań projektowych pod kierownika projektu lub grupy,
praca koncepcyjna i laboratoryjna w obszarze wykonywanych zadań (na przykład ekspresja i
oczyszczanie białek rekombinowanych, testy analityczne na bakteryjnych i ssaczych liniach
komórkowych),
● praca w szerokim zakresie technik biologii molekularnej oraz metod immunoenzymatycznych,
● techniczne prace laboratoryjne (sporządzanie buforów, roztworów, pożywek, prace
porządkowe w laboratorium i inne),
● raportowanie wyników prac w ujednoliconej formie,
● nadzór nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym (kalibracja, walidacja, serwis, czyszczenie).
●
●

Oczekiwania względem kandydatów:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe biotechnologiczne lub pokrewne (wymagany tytuł zawodowy magistra
lub wyższy),
umiejętność pracy w laboratorium,
doświadczenie międzynarodowe mile widziane,
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
samodzielność, odpowiedzialność,
bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,
motywacja do pracy, chęć nauki i zdobywania doświadczenia,
zdolność myślenia analitycznego, umiejętność wyszukiwania i analizy literatury naukowej,
umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
zdolność określania priorytetów.

Oferujemy:
●
●
●
●
●

zatrudnienie w rozwijającej się firmie biotechnologicznej w oparciu o umowę o pracę,
możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji,
udział w bardzo ciekawych projektach badawczo-rozwojowych,
przyjazną atmosferę pracy,
szkolenie pracownicze z zakresu stosowanych technik laboratoryjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres e-mail: recruitment@purebiologics.com
(w tytule wiadomości należy podać numer ogłoszenia). Do zgłoszenia prosimy dołączyć dokumenty w
języku angielskim (CV wraz z listą znanych technik laboratoryjnych oraz list motywacyjny).
Termin składania zgłoszeń upływa 10.11.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
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