
PRODUCT DEVELOPMENT MANAGERA 
OIL & GAS – DRILLING

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:

 • opracowywanie nowych produktów w celu rozwoju 
portfolio środków chemicznych dedykowanych do 
wiertnictwa,

 • wsparcie technologiczne Przedstawicieli Handlowych 
w kontaktach z klientem (wizyty u klienta, 
przygotowanie wycen oferowanych materiałów itp.),

 • nadzorowanie obecnego portfolio dedykowanego 
dla wiertnictwa w oparciu o aktualne przepisy 
prawne dotyczące substancji chemicznych,

 • planowanie i nadzorowanie testów polowych – 
współpraca z inżynierem serwisowym w tym obszarze,

 • zlecanie, nadzór i wykonywanie badań badawczo-
rozwojowych wspólnie z przeznaczonym do tego celu 
pionem badawczo-rozwojowym,

 • identyfikacja niszy produktowej oraz długoterminowy 
rozwój produktów i know-how w obszarze wiertnictwa, 
w tym aktywne poszukiwanie rynków zbytu,

 • przygotowywanie raportów technologiczno-
laboratoryjnych dla klienta oraz we współpracy 
z Działem Marketingu materiałów komercyjnych 
(broszury, karty techniczne, itp.),

 • szacunkowy podział Twoich zadań to: 70% praca 
techniczna, laboratoryjna i technologiczna, 30% 
działania komercyjne realizowane wraz z zespołem 
handlowym.

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE OSÓB, KTÓRE:
 • mają wykształcenie wyższe: technologia chemiczna lub 
wiertnictwo – warunek konieczny,

 • mogą pochwalić się dogłębną znajomością, zarówno 
teoretyczną jak i praktyczną, chemii oraz technologii 
płuczki wiertniczej,

 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w branży 
Oil & Gas, preferowane w zakresie płuczek wiertniczych,

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

 • wykazują się kreatywnością i umiejętnością 
poszukiwania rozwiązań,

 • są otwarte na nowe wyzwania i pracę z klientami,
 • świetnie pracują w zespole,
 • 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,
 • są gotowe do podróży służbowych na terenie Europy 
i Bliskiego Wschodu.

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".

Preferowane miejsca 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 wiertnictwa, 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.).

Brenntag Polska sp. z o.o.
ul. J. Bema 21 

47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 47 21 500
fax +48 77 47 21 600

biuro@brenntag.pl

www.brenntag.pl

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA APLIKACJI

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=504735a5702143d4ac5e6a96b4e89f67

