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PRODUCT DEVELOPMENT MANAGERA DS. RAFINERII

Spółka globalnej Grupy Brenntag, wiodące 
przedsiębiorstwo branży chemicznej, 
specjalizujące się w dystrybucji surowców 
chemicznych oraz świadczące specjalistyczne 
usługi dla biznesu poszukuje:

BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O.

CHCEMY POWIERZYĆ TOBIE NASTĘPUJĄCE 
ZADANIA:

 • rozwijanie portfolio oferowanych produktów i usług 
w zakresie Rafinerii – branża rafineryjna 
i petrochemiczna (inhibitory korozji, antyfoulanty, 
uzdatnianie wody, deemulgatory itp),

 • wsparcie rozwoju sprzedaży grup produktowych, oferty 
towarów i usług dla grup klientów branżowych,

 • doradztwo technologiczne przy doborze produktów, 
 • udział w opracowaniu i wdrażaniu nowych receptur 
i rozwiązań technologicznych,

 • przeprowadzanie i zlecanie badań oraz testów 
aplikacyjnych,

 • dokumentowanie wyników badań, testów i analiza     
ich wyników,

 • udział w opracowaniu strategii wprowadzenia na 
rynek nowych produktów i usług oraz wsparcie                      
w ich realizacji,

 • zapewnienie bieżącej kontroli procesów oraz nadzór 
nad ich wydajnością,

 • koordynowanie badań technologicznych oraz nadzór 
nad jakością wyrobu. 

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE OSÓB, KTÓRE:
 • mają wykształcenie wyższe: chemia, technologia 
chemiczna, inżynieria bioprocesowa,

 • posiadają praktyczną, popartą doświadczeniem 
wiedzę, zdobytą w rafineriach i biorafineriach, 
z zakresu obiegów wody i systemów uzdatniania 
wody w przemyśle, systemów ich monitorowania oraz 
stosowanych rozwiązań chemicznych w ww. zakresie,

 • mają doświadczenie w pracy w laboratorium, 
w przeprowadzaniu testów analitycznych 
i aplikacyjnych – wymagane,

 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • wykazują się kreatywnością i umiejętnością 
poszukiwania rozwiązań,

 • cechuje zdolność analitycznego myślenia oraz bardzo 
dobra umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • bardzo dobrze poruszają się w programach pakietu   
MS Office,

 • znają biegle język angielski.

DOŁĄCZAJĄC DO NAS:
 • będziesz członkiem zespołu pracującego w przyjaznej 
kulturze organizacyjnej, wspierającego rozwój biznesu 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,

 • będziemy sprzyjać Twojemu rozwojowi zawodowemu 
i osobistemu,

 • zaoferujemy Tobie atrakcyjny system wynagrodzeń 
z pakietem świadczeń dodatkowych,

 • zapewnimy Tobie profesjonalne narzędzia pracy,
 • wraz z rocznym członkostwem w naszym zespole 
otrzymasz możliwości przystąpienia do finansowanego 
przez spółkę Pracowniczego Programu Emerytalnego 
"Brenntag PPE".

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI:

Miejsce pracy: Jankowice k/ Poznania (możliwość częściowej pracy zdalnej)

APLIKUJ! 

Centrum Aplikacyjno-Badawcze Oil & Gas to kompleks nowoczesnych laboratoriów aplikacyjnych przeznaczonych 
dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysłu rafineryjnego. Laboratorium zapewnia 
kompleksowy serwis i wsparcie technologiczne klientom firmy Brenntag na terenie Polski i Europy w zakresie wiert-
nictwa, wydobycia, badań korozji oraz umożliwia ciągłą kontrolę jakości produkowanych środków oraz analizę  
i identyfikację próbek (ropa naftowa, woda złożowa, osady parafinowe, asfaltenowe i nieorganiczne itp.).

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e257eb0284664181a1cbd326531f9ad1

