Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
Spółka Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego
poszukuje kandydatów do pracy w charakterze:

Specjalista ds. analityki
MIEJSCE PRACY: GDAŃSK
Numer referencyjny: HR/08/01/2019

 Wymagania:








wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia, ochrona środowiska lub pokrewne)
min. 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium objętym systemem zarządzania jakością ISO 17025
w obszarze badania wody i ścieków i/lub badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
znajomość przepisów prawa z zakresu badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i/lub
badania wody i ścieków
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność pracy w grupie
znajomość pakietu MS Office
uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 17025; ISO 9001; ISO 14001 będzie dodatkowym atutem

 Główne zadania:
 wykonywanie badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz sporządzanie
sprawozdań z badań;
 pobieranie próbek, wykonywanie badań wody i ścieków oraz sporządzanie sprawozdań z badań;
 wykonywanie badań poziomu hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów
przemysłowych oraz sporządzanie sprawozdań z badań;
 tworzenie dokumentów na potrzeby systemu zarządzania laboratorium zgodnego z wymaganiami normy
ISO 17025;
 systematyczne dokumentowanie wyników badań; prowadzenie zapisów z badań w sposób zgodny z
wymaganiami normy 17025;
 tworzenie arkuszy obliczeniowych stosowanych przy walidacji i sprawdzaniu metody;
 współpraca z audytorami w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 Oferujemy:






stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia oraz osiąganych wyników
przyjazną atmosferę pracy
atrakcyjny pakiet medyczny
możliwość rozwoju i szkoleń

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) z dopiskiem „Rekrutacja – Specjalista ds. analityki” na
adres: e-mail: rekrutacja@fosfory.pl
O terminie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Zastrzegamy sobie możliwość
kontaktu i rozmów wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr
133 poz.833, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-550), ul Kujawska 2, zwana dalej Spółką,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy Aparatowy Wydziału PK dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz.833,
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.
Informujemy, iż aplikacje bez w/w klauzuli nie będą rozpatrywane.

