Stanowisko: Biotechnolog Procesowy
Firma:
MABION S.A.
Obszar działania firmy:
Biofarmacja
Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki
Wymagania:
− wykształcenie wyższe biotechnologiczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne;
− znajomość zasad prowadzenia hodowli komórek ssaczych;
− znajomość zasad chromatografii i filtracji białek;
− znajomość zasad pracy sterylnej oraz zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną;
− znajomość zasad GMP oraz wytycznych europejskich;
− odporność na stres;
− dobra organizacja pracy;
− umiejętność pracy w zespole;
− dyspozycyjność;
− znajomość oprogramowania – pakiet Office;
− znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
− książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Dodatkowymi atutami będą:
− doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli komórek ssaczych;
− doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli bioreaktorowych;
− doświadczenie w zakresie chromatografii powinowactwa oraz chromatografii jonowymiennej;
− doświadczenie w zakresie filtracji roztworów białek (nanofiltracja, ultrafiltracja, diafiltracja, filtracja
sterylizująca);
− doświadczenie w pracy w środowisku GMP;
Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:
− prowadzenie sterylnego procesu wytwarzania leku biotechnologicznego w procesie opartym o
innowacyjną technologię;
− udział w projektach związanych ze skalowaniem i walidacją procesów biotechnologicznych;
− obsługa najnowocześniejszych urządzeń procesowych składających się na linię technologiczną;
− praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami;
− dokumentacja procesu wytwarzania leku;
− tworzenie i aktualizacja dokumentacji procesowej i rejestracyjnej;
− praca w systemie jakości GMP.
Warunki zatrudnienia:
− umowa o pracę;
− praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne);
− współtworzenie sukcesu polskiej firmy biotechnologicznej;
− stabilne zatrudnienie;

− praca w ambitnym środowisku i możliwość dalszego rozwoju (pakiet szkoleń wprowadzających i
uzupełniających);
− możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska menedżerskie;
− możliwość rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych;
− pakiet medyczny LUXMED
Zgłoszenie powinno zawierać: CV (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności) i list
motywacyjny, format tytułu maila NAZWISKO_IMIĘ_BIOTECHNOLOG PROCESOWY
Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową 28-02-2019
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się: 07-03-2019

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności we wskazanych terminach.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Kontakt:
rekrutacje@mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
www.mabion.eu

