
 

Instytut Technologii Mikrobiologicznych jest 

jednostką badawczo-rozwojową polskiego 

klastra technologii naturalnych ProBioCluster. 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy 

kandydatów na stanowisko: 

Laborant w Laboratorium Mikrobiologii 
Miejsce pracy: Turek, woj.wielkopolskie 

 

Zakres obowiązków: 

• pobieranie, odbiór próbek od Klientów ITM i ich rejestracja 

• wykonywanie oznaczeń metodami mikrobiologicznymi (hodowlanymi i molekularnymi) 

próbek takich jak: środowisko produkcji i obrotu żywnością, żywność, pasze, woda, 

kosmetyki 

• obsługa i nadzór nad aparaturą i odczynnikami 

• przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań i projektów 

• prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości 

• opracowanie raportów i sprawozdań z prowadzonych badań 

• znajomość przepisów, procedur, etc., związanych z wykonywanymi zadaniami 

• udział w utrzymaniu i rozszerzaniu zakresu certyfikacji laboratorium, w tym udział we 

wdrażaniu metod, badaniach biegłości i wewnętrznej kontroli jakości badań 

• przygotowanie danych do kalkulacji kosztów oraz cen usług i badań  

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego (minimum I-ego stopnia) o profilu biotechnologia, technologia 

żywności, mikrobiologia, biologia lub pokrewne 

• praktycznej znajomości wykonywania analiz mikrobiologicznych 

• doświadczenie w pracy w laboratorium w firmie produkcyjnej i/lub akredytowanym 

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem 

• znajomości języka angielskiego umożliwiającej posługiwanie się dokumentami (normy, 

instrukcje) oraz śledzenie literatury fachowej w zakresie realizowanych badań 

• umiejętności analitycznego myślenia 

• dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków 

• dobrej organizacji pracy, sumienności 

• czynne prawo jazdy kategorii B 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole 

• możliwość rozwoju zawodowego w ramach działalności laboratorium akredytowanego 

oraz badawczo-rozwojowego 



Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji  

(CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: 

sekretariat@itm.turek.pl 

do dnia 30 października 2020 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury z siedzibą w 

W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej zwane „SEDN”. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzają 

się Państwo na przetwarzanie przez SEDN danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możecie Państwo cofnąć 

zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: rodo@dziedzictwonatury.pl. Pełną informację odnośnie 

przetwarzania Państwa danych osobowych znaleźć można na stronie www.itm.turek.pl w zakładce „RODO”. 
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