Poszukujemy osoby na stanowisko:

Research Engineer (Technolog)
Numer referencyjny: RE/03/15
Miejsce pracy: Koło (wielkopolska)
JEŚLI CHCIAŁBYŚ ZDOBYWAĆ DOŚWIADCZENIE
W ZAKRESIE:
•
•
•
•
•

I ROZWIJAĆ SIĘ

Wdrażania do produkcji nowych produktów i monitorowania tego procesu
Opracowania wymagań do nowego produktu
Planowania i przeprowadzania prób laboratoryjnych
Zapewniania wsparcia technicznego, prowadzenia analiz, szkoleń i prezentacji
Poszukiwania nowych lub doskonalenia posiadanych technologii w celu realizacji
wymagań biznesowych

A PONADTO POSIADASZ:
•
•
•
•

Tytuł doktora (preferowany) lub magistra chemii z doświadczeniem w zakresie
chemii organicznej, technologii polimerów lub materiałoznawstwa
Znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i statystyczne
Doświadczenie w opracowaniu, przetwarzaniu i charakteryzowaniu kompozytów
organicznych

W ZAMIAN OFERUJEMY:
•
•
•

Pracę pełną wyzwań, w młodym i dynamicznym zespole
Przyjazną atmosferę pracy
Bogaty pakiet szkoleń

Do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym zapraszamy zarówno kobiety, jak i
mężczyzn.
prześlij nam swoją ofertę zawierającą CV i list motywacyjny z podaniem nazwy
stanowiska na adres praca.sga.pl@saint-gobain.com
Kandydatów zainteresowanych ofertami pracy w Saint-Gobain zachęcamy również
do założenia osobistego konta rekrutacyjnego na www.saint-gobain.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

SAINT GOBAIN HPM Polska Sp. z o.o.,
zakład Abrasives, to największy
w Polsce i jeden z największych
na świecie producentów materiałów
ściernych. Obecnie jesteśmy
niekwestionowanym liderem branży
materiałów ściernych, działającym
we wszystkich gałęziach przemysłu
i na wielu rynkach.
Firma jest częścią międzynarodowej
Grupy Saint-Gobain, światowego
lidera na rynkach związanych
z budownictwem. Saint-Gobain
tworzy, produkuje i dystrybuuje
materiały budowlane, oferując
innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi
na wyzwania związane z rozwojem
gospodarczym, oszczędnością energii
oraz ochroną środowiska.
Grupa Saint-Gobain jest obecna
w 64 krajach i zatrudnia prawie 190 000
pracowników. W Polsce Saint-Gobain
jest jednym z największych inwestorów
zagranicznych, posiada ponad
25 zakładów produkcyjnych, zatrudniając
blisko 7 000 osób.
Więcej informacji na:
www.saint-gobain.abrasives.pl
www.saint-gobain.pl
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
ul. Toruńska 239-241
62-600 Koło

