
Firma SIC Specialized Industrial Chemicals Specjalistyczna Chemia Przemysłowa już od ponad 
10 lat specjalizuje się w dystrybucji oraz produkcji specjalistycznych produktów dla branż 
niszowych oraz zaawansowanych technologicznie. Działamy na rynku krajowym 
i zagranicznym ciągle poszerzając swoją ofertę produktów. Obecnie poszukujemy 
kandydatów do pracy na stanowisku: 
 

Specjalista ds. badań i rozwoju  
w laboratorium analitycznym 

Miejsce pracy: Rzeszów 
Oferujemy: 

 Pracę z wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym 

 Szeroki pakiet szkoleo z zakresu technik laboratoryjnych 

 Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole 

 Ambitne wyzwania zawodowe, udział w innowacyjnych projektach badawczych 

 Możliwośd awansu 

Nasze wymagania: 

 Wykształcenie wyższe chemiczne 

 Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Doświadczenie w pracy z technikami analitycznymi (HPLC, GCMS, spektrofotometria, 
analiza elementarna itp.) 

 Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę aparatury z 

oprogramowaniem w tym języku i korzystanie ze specjalistycznej literatury, norm, 

rozporządzeo, aplikacji itp. 

 Doskonałej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku, dokładności, sumienności, 

zaangażowania w realizowane projekty 

Główne obowiązki: 

 Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych oraz instrumentalnych surowców 
i produktów chemicznych 

 Opracowywanie metod analitycznych, aplikacji (HPLC, GCMS, analiza instrumentalna, 
spektroskopia), analiza otrzymanych wyników 

 Opracowywanie dokumentacji z badao 

 Praca w zespole badawczo-rozwojowym, opracowywanie technologii produkcji 

 Współpraca i nadzór nad badaniami prowadzonymi przez zewnętrzne laboratoria 

 Bieżące wsparcie produkcji w rozwiązywaniu problemów materiałowych 

Chcesz dołączyd do naszego zespołu? Zapraszamy do udziału w rekrutacji. 

Wyślij nam swoje CV na adres: laboratorium@sic.net.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, 
że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. 


