
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:

 • zarządzanie projektami badawczo-
rozwojowymi 
w laboratorium chemii budowlanej,

 • opracowanie nowych receptur na formulacje 
wodorozcieńczalne oraz wdrażanie ich 
wspólnie z zespołem,

 • wykonywanie analiz i badań surowców, 
materiałów procesowych, wyrobów 
gotowych, testy próbek,

 • dzielenie się wiedzą i wynikami swojej pracy 
wewnątrz firmy oraz poza nią, również na 
forum międzynarodowym,

 • analizowanie kosztów pod kątem 
optymalizacji receptur wyrobów gotowych,

 • standaryzowanie wszystkich procesów 
analitycznych zgodnie z systemem 
zarządzania jakością ISO 17025,

 • przygotowanie dokumentacji jakościowej.

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE OSÓB, 
KTÓRE:

 • ukończyły uczelnie wyższą na kierunku: 
chemia, inżynierii materiałowa, inżynieria 
materiałów budowlanych lub pokrewne,

 • mogą pochwalić się minimum 3-letnim 
doświadczeniem zawodowym w laboratorium 
lub doradztwie technologicznym w 
obszarze farb oraz innych wyrobów 
wodorozcieńczalnych,

 • posiadają praktyczną, popartą oświadczeniem 
umiejętność opracowywania metod oraz 
walidacji formulacji, a także znajomość 
aktualnych norm branżowych,

 • efektywna komunikacja, dobrze rozwinięte 
umiejętności analitycznego myślenia i dobra 
organizacja pracy są ich mocnym stronami,

 • chętnie stawiają czoła nowym wyzwaniom i 
potrafią myśleć nieszablonowo,

 • sprawnie korzystają z pakietu MS Office, 
 • swobodnie posługują się językiem angielskim 
zarówno w mowie, jak i piśmie.

DOŁĄCZAJĄC DO NAS:
 • będziesz członkiem zespołu pracującego  
w przyjaznej kulturze organizacyjnej, 

 • damy Ci wiele okazji do nauki i czerpania  
z doświadczeń współpracowników zarówno  
w Polsce, jak i za granicą,

 • swoją pracą będziesz wspierał/a rozwój naszej 
działalności w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej mając tym samym realny wpływ 
na biznes,

 • 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".

APLIKUJ! 

ZAPRASZAMY 
DO PRZESYŁANIA 

APLIKACJI:

TECHNOLOG W DZIALE FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
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