CHCETE:
- Podílet se na vývoji a zavádění výsledků výzkumu do
membránových technologií?
- Podílet se na implementaci membránových technologií do
reálných aplikací?
- Při své práci využívat výzkumné vybavení na světové úrovni?
- Neustále zvyšovat a doplňovat svoje znalosti?
Potom MemBrain je váš cíl.
Společnost je součástí firem skupiny MEGA, předního světového dodavatele elektromembránových technologií.
MemBrain s.r.o. je dynamicky se rozvíjející výzkumná organizace, která v současnosti hledá pracovníky na pozici
TECHNOLOG ZPRACOVÁNÍ VOD A DALŠÍCH ORGANICKÝCH I ANORGANICKÝCH ROZTOKŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI:
- vývoj, návrh, ověření a podíl na realizaci komplexní technologie upravující vodu nebo jiné organické i
anorganické roztoky s využitím elektromembránových i tlakových procesů
- návrh konceptů technologie včetně návrhových výpočtů
- laboratorní, pilotní a poloprovozní ověření technologie
- vypracování studií proveditelnosti a Basic desing
- podpora obchodních případů (technická část nabídek, příprava technické části projektů)
- spolupráce s dalšími odděleními společnosti, které vyvíjejí membrány a moduly
POŽADUJEME:
- VŠ vzdělání chemicko-technologického zaměření (chemické inženýrství nebo technologie, fyzikální chemie)
- zkušenosti s vedením inovačních nebo technologických projektů
- praxe v oboru vývoje či navrhování/projektování technologií min. 2 roky
- anglický jazyk na komunikativní úrovni
- znalost práce na základním aplikačním SW
- schopnost týmové práce, logického a analytického myšlení, schopnost tvořit
- řidičský průkaz skupiny B
VÝHODOU, NIKOLI PODMÍNKOU JE:
ruský jazyk na komunikativní úrovni
NABÍZÍME:
- práci v atraktivním a perspektivním oboru s nejmodernějším vybavením včetně
- nadstandardní finanční ohodnocení v rámci regionu
- možnost dalšího dlouhodobého vzdělávání a doplňování odborných znalostí a jazykových dovedností
- týden dovolené navíc, podnikové stravování a další zaměstnanecké výhody včetně Edenred bonusové karty
Místo výkonu práce: Stráž pod Ralskem
Termín nástupu: možný ihned
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis včetně motivačního dopisu na kariera@membrain.cz,
kontaktní osoba paní Jana Čeledová.
MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Czech Republic, www.membrain.cz

