
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 
poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTY 

 w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym 
 

 

Zakres obowiązków: 

 Udział w realizowaniu projektów badawczych w zakresie technologii przemysłowej,  

 Prace związane z planowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesów technologicznych w skali  ½ technicznej, 

 Śledzenie l iteratury naukowej w zakresie aktualnie prowadzonych badań,  

 Praca przy bieżącej produkcji chemicznej.. 

 
Wymagania: 

1. NIEZBĘDNE 

 wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia,  korzystnie kierunek inżynieria chemiczna  

lub technologia chemiczna, 

 wiedza i umiejętność planowania, przebiegu i optymalizacji  procesów chemicznych,  

 wiedza dot. przenoszenia procesów technologicznych i procesów rozdziału ze skali  laboratoryjnej do skali  

półtechnicznej i  technicznej, umiejętność opracowywania założeń do projektów procesów technologicznych,  

 obsługa komputera - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność wyszukiwania danych  

w bazach literaturowych, umiejętność pracy z systemami informatycznymi, 

 znajomość metod kontroli  przebiegu procesu oraz kontroli  jakości produktu, wiedza z zakresu podstawowych 

metod analitycznych (spektrometria UV/VIS, HPLC, GC, TLC, NMR, IR, MS, 

 posługiwanie się l iteraturą naukową w zakresie tematyki dotyczącej syntezy oraz technologii przemysłowej  

(bazy danych), 

 dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca korzystanie z l iteratury  fachowej). 

2. DODATKOWE 

 umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, 

 łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność , 

 umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy , 

 rzetelność i  zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

 
Oferujemy: 

 pracę w ugruntowanej firmie, 

 stabilne warunki zatrudnienia, 

 możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji, 

 atrakcyjny pakiet medyczny, 

 przyjazną atmosferę w pracy. 

 
Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 l ist motywacyjny. 

 
Miejsce składania dokumentów: 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 31.03.2018 r. na adres: 
Instytut Przemysłu Organicznego; ul. Annopol 6; 03-236 Warszawa 
Dział Kadr, BHP i P.poż. (tel. 22-811 12 31) – glowacka@ipo.waw.pl. 
 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych 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 dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)" 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


