ZPWP DOLPAP Spółka z o.o.
poszukuje osoby na stanowisko:

technolog ds. procesów chemicznych
Opis stanowiska:

•

tworzenie i weryfikacja dokumentacji techniczno-technologicznej

•

analiza przyczyn odchylenia procesu technologicznego i wyrobu

•

inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia procesów

•

prowadzenie prac badawczych na podstawie prób, badań i produkcji próbnej

•

wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań techniczno-technologicznych i ich weryfikacja

•

współpraca z zagranicznymi ośrodkami

Wymagania:

•

wykształcenie wyższe z zakresu technologii chemicznej/chemii lub pokrewne

•

bardzo dobra znajomość obsługi komputera

•

dobra znajomość języka angielskiego

•

chęć prowadzenia własnych prac badawczo - rozwojowych

•

umiejętność pracy w zespole

•

dobra organizacja czasu pracy

•

umiejętność szybkiego uczenia się

Oferujemy:
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikacje (CV i list motywacyjny) wraz z nazwą stanowiska w temacie wiadomości prosimy
przesyłać́ na adres m.trelak@dolpap.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
DOLPAP Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie, przy ul. Stefana Okrzei 15 zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest DOLPAP Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie, przy ul.
Stefana Okrzei 15. Dane zbierane są̨ dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku podania przez Pana/Panią̨ dodatkowych danych
osobowych jest to jednoznaczne z wyrażeniem przez Pana/ Panią̨ zgody na przetwarzanie dodatkowych
danych.
Otrzymane dane osobowe kandydata będą̨ przetwarzane w celu realizacji obecnie prowadzonego
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Złożone dokumenty po zakończonym procesie rekrutacji zostaną̨ usunięte zgodnie z ustalonymi
procedurami. Informujemy, że skontaktujemy się̨ z wybranymi osobami.

