Желаете да се развивате като експерт в областта на
лабораторните изпитвания и анализи? Вашата страст е
разработването на нови химични продукти?
Вие сте креативен, методичен и аналитичен?
Разгледайте нашата обява и станете част от екипа на "ХМИ“!

В отдел Контрол на качеството търсим нови попълнения:

ЛАБОРАНТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ – със специалност Микробиология
и фокус въхру микробиологични изследвания
ЛАБОРАНТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ – със специалност Химия и фокус
въхру химични и физикохимични изследвания

Основни отговорности:
• Участие в екипа за разработване и внедряване на нови продукти;
• Създаване на рецепти за нови продукти и за подобряване на
съществуващи продукти, съобразно подадените задания;
• Тестване на създадените рецепти в лабораторни условия и в условия
на пробно производство, анализиране на резултатите и даване на
насоки за оптимизиране на рецептата;
• Извършване на микробиологични, химични, физикохимични, анализи с
лабораторно оборудване, както и титруване, при правилно подбиране
на реактиви, прибори и пособия, съобразно методиката на изследване
и обектите за анализ;
• Участие при извършване на текущи лабораторни изпитвания на
суровини и готови продукти;
• Коректност и навременност на водената технологична и лабораторна
документация;
• Спазване на въведените процедури и правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
• Спазване на правилата за поверителност и конфиденциалност на
информацията.
От успешния служител на тази позиция очакваме:
• Висше образование – специалност Микробилогия или Химия;
• Минимум две години опит на подобна позиция;
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Много добро познаване на: процесите на лабораторно тестване и
анализ; използваните суровини и материали и стандартизационните
изисквания към тях;
Много добро познаване и прилагане на методи за анализ на качеството
и контрол на суровини и краен продукт;
Желание за самоусъвършенстване и постигане на резултати;
Отговорност, организираност, умения за приоритизиране на работните
задачи и спазване на срокове;
Позитивно отношение, комуникативност и умения за работа в екип;
Методичност, внимание към детайла и прецизност;
Владеене на английски език - ниво B2 според Европейската езикова
рамка;
Компютърна грамотност – ползване на МS Office;
Опит при работа с газхроматограф, течна хроматография, оптичен
емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма ще се считат
за предимство.

Нашето предложение:
• Интересна, предизвикателна и отговорна работа в стабилна компания;
• Мотивиращо възнаграждение и коректност в трудовите отношения;
• Работа в динамичен екип, ориентиран към високо качество и
иновативност;
• Възможност за обогатяване на професионалните ви знания, умения и
опит;
• Перспектива за кариерно развитие.
При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и
мотивационно писмо на d.metodieva@hmi-company.com.
Краен срок за приемане на документи: 23.12.2020 г.
Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и
препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да
представите на интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат
поканени на интервю.
С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате
съгласието си „Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД в качеството на администратор на лични
данни да ги обработва за целите на процеса на подбор на служители. Обработването на Вашите
лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679,
Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

