
 
 

Jesteśmy wiodącym w Wielkopolsce laboratorium, wykonującym usługi badań wody, środowiska,  
żywności i środowiska pracy. Nasi pracownicy oraz nowoczesne zaplecze badawcze gwarantują 
świadczenie usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie, rzetelnych i wiarygodnych. 
Aktualnie, do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

 

 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• wykonywanie pomiarów i badań fizyko - chemicznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem właściwego 

wyposażenia,  

• pobieranie próbek powietrza na obecność czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (praca w terenie), 

• prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania oraz działalności laboratoryjnej, 

• udział w utrzymaniu systemu zarządzania oraz działalności laboratoryjnej obowiązujących w Aquanet Laboratorium 

Sp. z o. o. zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (w tym: potwierdzanie ważności wyników, weryfikacja 

i/lub walidacja metod, nadzór nad wyposażeniem), 

• udział w opracowaniu, wdrażaniu, weryfikacji i/lub walidacji nowych metod badań. 

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego (chemia, fizyka lub pokrewne), 

• doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy (m.in. badania hałasu, pobieranie próbek powietrza na 

obecność czynników pyłowych i chemicznych, wykonywanie właściwych analiz), 

• gotowości do pracy w terenie, 

• dobrej znajomość obsługi programu Excel, 

• precyzji i dokładności wykonywanej pracy, 

• umiejętności pracy w zespole, 

• prawo jazdy kat. B. 

Naszym pracownikom oferujemy: 

• stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,  

• nowoczesne narzędzia do pracy, 

• przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,  

• dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego,  

• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej LuxMed, karty MultiSport oraz letniego wypoczynku. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@aquanet-
laboratorium.pl w terminie do dnia 31.01.2023. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  
 

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 
Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. 
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów 
rekrutacji. 
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