OFERTA DE FEINA

PS0103-D01

AUXILIAR DE LABORATORI
Empresa:

Data: 02/05/2018

GRUP PONS
Enviar currículum
Correu de contacte: rrhh@grup-pons.com

Ubicació
Població:

ROSSELLÓ

Província:

LLEIDA

Descripció
Lloc vacant

AUXILIAR DE LABORATORIO

Categoria

AUXILIAR DE LABORATORIO

Número de vacants:

1

Descripció de la oferta:

Grup Pons, empresa exportadora referent en el sector agroalimentari precisa
incorporar al departament d’ I+D/Laboratori un/a:
AUXILIAR DE LABORATORI
- Experiència mínima d’un any en una posició similar. Se valorarà positivament
que aporti experiència en laboratori de control de qualitat d’aliments.
- Formació en Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori d’anàlisis i Control
de Qualitat o formació específica como a tècnic de laboratori.
- Es valorarà coneixements de l’idioma anglès.
- Professional acostumada a treballar amb el paquet office.
- Persona amb un enfoc exhaustiu i metòdica amb la feina; responsable,
organitzada i amb capacitat de treball amb equip.
- Es precisa carnet de conduir i vehicle propi per arribar al lloc de treball.
Funcions:
- Preparació de solucions de reactius i patrons del laboratori.
- Realització d’anàlisis seguint els procediments establerts.
- Registre de resultats analítics.
- Manteniment, calibrar i netejar equips i materials del laboratori.

Requisits
Estudis mínims:

Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori d’anàlisis i Control de Qualitat

Experiència mínima:

Experiència mínima d’un any ocupant una posició similar.

Resident en:

Província de Lleida

Requisits mínims:

-

Experiència mínima d’un any en una posició similar. Se valorarà positivament
que aporti experiència en laboratori de control de qualitat d’aliments.
Persona amb un enfoc exhaustiu i metòdica amb la feina; responsable,
organitzada i amb capacitat de treball amb equip.
Es precisa carnet de conduir i vehicle propi per arribar al lloc de treball.

Contracte
Tipus de contracte:

Indefinit

Jornada laboral:

Completa

Horari:

De dilluns a dijous: de 8:00h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h
Divendres : 8:00h a 14:00h

