
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 tecnologicznie. Działamy na rynku krajowym 
i zagranicznym ciągle poszerzając swoją ofertę produktów. Obecnie poszukujemy 
kandydatów do pracy na stanowisku: 
 

Specjalista ds. kart charakterystyki 
Miejsce pracy: Rzeszów 

 
 
Oferujemy: 
 

 Zatrudnienie w firmie wraz z niezbędnymi narzędziami pracy 

 Pracę w doświadczonym zespole 

 Realizację ambitnych zadao umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych 
 
Nasze wymagania: 
 

 Minimum półroczne doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Szkolenie / studia podyplomowe / wiedzę z zakresu Rozporządzenia REACH, CLP, 
Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

 Znajomośd zasad tworzenia kart charakterystyki oraz informacji o produkcie 

 Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego 

 Biegła obsługa MS Office 
 
Twoje zadania: 
 

 Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia CLP 

 Opracowywanie kart charakterystyki oraz  informacji o produkcie dla substancji i 
mieszanin chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem REACH 

 Opiniowanie kart charakterystyki/informacji o produkcie 

 Zgłaszanie i aktualizacja informacji o wytworzeniu/sprowadzeniu z zagranicy 
mieszanin niebezpiecznych do Inspektora ds. Substancji Chemicznych 

 Udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów zewnętrznych i wewnętrznych 
dotyczące kart charakterystyki i informacji o produkcie 

 Pozyskiwanie dokumentacji od dostawców surowców 

 Tłumaczenia kart charakterystyki, informacji o produkcie, arkuszy technicznych i 
specyfikacji zamówieniowych na język angielski 

 
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. 


