Лаборант/R&D специалист в
хранително-вкусова промишленост
Риал България ООД специализира в производството и търговията с адитиви за
хранително-вкусовата промишленост. Още от създаването си през 2002 година,
ние непрекъснато инвестираме в разработване на широко портфолио от продукти,
индивидуални решения за клиентите, развитие и повишаване на квалификацията
на служителите ни и съвременна производствена база. Горди сме, че компанията
се превърна във водеща в бранша.
В момента разширяваме екипа си и търсим мотивирани хора, които искат да се
развиват заедно с нас.
Основните задължения на позицията са:
• Провеждане на лабораторни физико – химични аналитични експерименти,
тестове и анализи за различни цели, включително изследвания и разработки;
• Разработване на нови продукти, редизайн на съществуващи такива и
извършване на проучвания и тестване на концепции за продукти;
• Сътрудничество с партньори по веригата за доставки с цел събиране на
техническа информация и изграждане на силни познания за суровините;
• Разработване на рецепти. Провежда тестове и контрол на рецептите;
• Разработка на технология на производство на изделията.
• Контрол за съответствието на разработваната технология с установените
стандарти, норми и изисквания за качеството и техническите параметри на
продуктите;
• Текущ и последващ контрол по спазване на утвърдените процедури;
• Контрол на използването на предвидените в рецептурите адитиви, суровини и
материали в производството;
Умения, които вярваме, че е важно да притежавате или сте готови да
развиете:

• Технически компетенции;
• Опит с лабораторно оборудване;
• Възможност за извършване на аналитични тестове точно и ефективно за оценка
на продукта;
• Иновативност, креативност и ориентация към резултатите;
• Отлични комуникативни умения за изграждане на съвместно партньорство;
• Активно учене;
Други неща, които вярваме, че перфектният кандидат притежава:
• Образование в сферата на Химия / Биология / ХВП;
• Компютърна грамотност – Word / Excel;
• Английски език е предимство;
ВАЖНО! За нас опитът и CV-то на един кандидат са важни, но в никакъв случай не
и определящи. Ще бъдем много щастливи, ако намерим хора, които споделят
професионалните ни цели.
Заплащането е между 1 900 - 2 300 BGN бруто в зависимост от опита на
кандидата.
Винаги готови сме да възнаграждаваме подобаващо хората си, защото найважното за нас е те да се чувстват ценени. Ние в Rial Bulgaria сме на първо място
семейство и сме една от малкото фирми на пазара, в която имаме не малко
служители, които са част от екипа вече над 20 години.
ЛОКАЦИЯ: Нашата база се намира в гр. Костинброд и разбира се сме помислили
за транспорт, който може да бъде осигурен от нас (от и до София).
Работното време е стандартно - от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 и при
нас 12-часови смени няма. Вярваме, че балансът работа - личен живот е от
изключителна важност.
Как да кандидатствате: изпратете ни актуалната си автобиография на имейл:
ilieva.stefani@yahoo.com
*Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и
съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „Риал
България“ ООД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на
личните данни.

**Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

