
         
 

 

                                                                                                            
 

 
 

PRACOWNIK W PROJEKCIE B+R 
Miejsce pracy: Warszawa Wesoła 

Polska firma Bioefekt Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji pasz oraz środków do ochrony i 

nawożenia roślin poszukuje Kandydata na stanowisko Pracownik w Projekcie B+R w zakresie 

tworzenia nowatorskich produktów nawozowych. 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Zakres obowiązków: 

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 

 raportowanie o postępach badań 

 ocena parametrów jakościowych przygotowanych komponentów 

 testowanie wytworzonych produktów 

 sporządzanie analiz wyników  

 współpraca z członkami zespołu 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe w dziedzinie: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo i pokrewne 

 umiejętność pracy w zespole 

 komunikatywność 

 samodzielność, systematyczność, terminowość, odpowiedzialność 

 dobra organizacja pracy 

 znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

Oferujemy: 

 pełny wymiar czasu pracy 

 umowę o pracę w prężnie rozwijającej się polskiej firmie 

 pracę w zgranym i dynamicznym zespole 

 przyjazną atmosferę pracy 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia 

 możliwość rozwoju osobistego i zawodowego 

 pracę w ramach projektu unijnego wymagającego kreatywności oraz tworzenia nowych 

innowacyjnych rozwiązań 

 uczestniczenie w rozwoju firmy w zakresie kształtowania zmian środowiskowych 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dołączoną klauzulą wyrażającą zgodę na 

przetwarzanie danych na adres: biuro@bioefekt.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Aplikacja 

Projekt B+R”. 

Firma Bioefekt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami. 
 

Administratorem danych jest Bioefekt Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie Wesoła 05-077, Kamyk 8A/86. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, 

a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga 

Pani/Pana wyraźnej zgody. 
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