
More than chemistry

SPECJALISTA 
DS. ROZWOJU

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. jest częścią pionu chemicznego i spółką-
córką PCC Consumer Products. Jest czołowym producentem Private Label w  sektorze 
chemii gospodarczej i kosmetyków. Podstawowym obszarem działalności jest produkcja 
wyrobów pod markami własnymi dużych sieci handlowych. Spółka jest obecna na 
rynku Private Label od wielu lat, stała się jednym z najpoważniejszych graczy na rynku 
polskim, wkraczając z sukcesem na rynki europejskie. Ma ogromny potencjał produkcyjny, 
nieustające inwestycje, własne zaplecze labolatoryjno-badawcze oraz wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę, która pozwala na wytwarzanie wysokiej jakości produktów. 
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Zakres obowiązków Oczekiwania Oferujemy

 samodzielną, dającą duże możliwości 
decyzyjne pracę w największej grupie 
chemicznej na Dolnym Śląsku

 możliwość poszerzania kompetencji 
poprzez udział w szkoleniach 
i konferencjach, studiach 
podyplomowych

 stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę w intensywnie 
rozwijającej się spółce

 pakiet socjalny (dofinansowanie 
do wczasów, karty MultiSport, 
piknik rodzinny, turnieje sportowe, 
możliwość ubezpieczenia  
grupowego) 

 minimum 2-letnie doświadczenie 
zawodowe w Dziale Badań i Rozwoju 
preferowane w firmie z sektora chemii 
gospodarczej/profesjonalnej 

 wykształcenie wyższe chemiczne 

 dobra znajomość języka angielskiego 
umożliwiająca czytanie literatury 
branżowej oraz kontakt z partnerami 
zagranicznymi

 dociekliwość i konsekwencja 
w rozwiązywaniu problemów

 samodzielność i doskonała  
organizacja pracy

 podstawowa znajomość  
pakietu Office

 opracowanie nowych receptur, 
modyfikacja i optymalizacja 
istniejących produktów z kategorii 
kosmetyka myjąca i/lub chemia 
gospodarcza

 opracowanie dokumentacji 
technologicznej z zakresu 
prowadzonych projektów

 przeprowadzanie badań analitycznych 
i aplikacyjnych produktów

 przeprowadzanie działań związanych 
z wdrażaniem opracowanych 
formulacji na skalę produkcyjną

 udział w postępowaniach 
reklamacyjnych

 bieżąca analiza rynku; śledzenie 
literatury branżowej
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Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”. CWB Partner  
Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia – nr wpisu do rejestru 7182.

Osoby zainteresowane ofertą  
prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego  
drogą elektroniczną: praca@pcc.eu 
 

 

Jednocześnie informujemy,  
że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.


