Bydgoszcz, dnia 07 grudnia 2019 r.
CSVETERANS spółka cywilna
ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNY TECHNOLOG
(Miejsce pracy: Bydgoszcz)
LICZBA OFEROWANYCH MIEJSC PRACY: 1
Stanowisko pracy oferowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie technologii produkcji folii
wodorozpuszczalnej do hydrografiki i innych aplikacji metodą ekstruzji z rozdmuchem” realizowanego w ramach
projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń“ realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OBOWIĄZKI:
• udział w badaniach (opracowanie i przeprowadzanie badań, analizowanie wyników i
sporządzanie raportów),
• udział w projektowaniu technologii,
• wskazywanie i dokumentowanie zmian w opracowywanej technologii pod wypływem
wyników,
• obsługa urzadzenia do ekstruzji z rozdmuchem,
• współpraca z Koordynatorem prac b+r i głównymi technologami.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe CHEMICZNE,
• doświadczenie w prowadzeniu badań, minimum 3 lata,
• znajomość technologii produkcji folii metodą rozdmuchu,
• podstawowa wiedza na temat obsługi urządzenia do ekstruzji z rozdmuchem,
• znajomość konstrukcji folii w zastosowaniu do hydrografiki, mile widziana znajomość
konstrukcji przemysłu opakowaniowego,
• znajomość norm dotyczących konstrukcji folii,
• znajomość aparatury i metod pomiaru własności fizykochemicznych folii,
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych,
• biegła obsługa komputera,
• gotowość do wyjazdów służbowych,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• prawo jazdy kat. B,
• komunikatywność,
• otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
• wysoka kultura osobista.
OFERUJEMY:
• zatrudnienie na umowę o pracę lub inną formę,
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• specjalistyczne szkolenia w zakresie hydrografiki i procesów technologii procesów
folii,
• specjalistyczne szkolenia w zakresie produkcji laminatów i technik produkcji
opakowań,
• uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technologicznych
dotyczących rynku opakowań,

•
•

udział w ciekawych projektach unijnych,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą, dotyczącą wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez CSVETERANS spółka cywilna
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz dokumenty poświadczające posiadane
wykształcenie
i
doświadczenie
zawodowe
kandydata/kandydatki
należy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2019 r. przesyłać na adres:
info@csveterans.com
w tytule wiadomości podając: OFERTA: GŁÓWNY TECHNOLOG

