
  

 

 
 
Poszukujemy utalentowanych osób, które mogą przyczynić się do sukcesu firmy COLEP. Jeśli jesteś pełen 
entuzjazmu, dbasz o wysoką jakość wykonywanej pracy, z natury jesteś dociekliwy i dobrze zorganizowany 
oraz motywuje Cię praca w dynamicznym zespole, to z całą pewnością, nasza oferta skierowana jest do Ciebie 

– Pozwól nam się zaskoczyć! 
 

Jeśli poniższa oferta nie jest tym czego szukasz, zachęcamy Cię do regularnego odwiedzania strony 
internetowej - www.colep.com/careers. 
 
Colep Polska Sp. z o.o., firma działająca w branży kosmetycznej i środków czystości, współpracująca z 
klientami na rynku międzynarodowym. 
 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko LABORANT 
 

Miejsce pracy: Kleszczów – Zakład Napełniania 
 

Główne zadania: 
Pobieranie próbek do badań 
Przeprowadzanie badań fizyko-chemicznych i analiza wyników 
Kontrola sprawności działania wyposażenia pomiarowego 
Prowadzenie w systemie rejestracji przeprowadzanych pomiarów, zapisów i wyników  
Prowadzenie archiwum prób kontrolowanych materiałów 
 
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: 
Wykształcenie wyższe o kierunku chemia lub pokrewne: biotechnologia, ochrona środowiska, analityka 

medyczna 
Ogólna znajomość technik i urządzeń laboratoryjnych (min.: chromatograf gazowy, cieczowy; spektrofotometr 
UV/VIS; automatyczne urządzenia do miareczkowania; gęstościomierze; refraktometr itp) 
Umiejętność obsługi komputera – Word, Excel, MS Outlook 
Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym 
 
Osobie zatrudnionej oferujemy: 
Możliwość rozwoju zawodowego w dużej, międzynarodowej firmie  
Zapewniony transport zmianowy z Radomska, Bełchatowa oraz Kluk (przez Szczerców i Pajęczno), Piotrków 
Tryb., Rozprza (przez Gorzkowice i Kamieńsk) 
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przy założeniu, że pracownik będzie chcial się uczyć i 
rozwijać  
 
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@colep.com lub przesłanie 
na adres firmy: Colep Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów.  

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji. 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji aplikacyjnej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Colep Polska Sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów 

rekrutacyjnych." 
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