
 

 

 

INTERMAG sp. z o.o. /www.intermag.pl/ czołowy producent szerokiej palety agrochemikaliów dla   rolnictwa i 

ogrodnictwa oraz preparatów stosowanych w profilaktyce zdrowotnej zwierząt hodowlanych działający od 30 lat 
na rynku polskim i zagranicznym poszukuje pracownika na stanowisko: 

 
 

Specjalista ds. badań biologicznych 
miejsce pracy: Olkusz/Osiek, Małopolska 

 
Jeśli jesteś osobą o optymistycznym usposobieniu, dyspozycyjną, komunikatywną oraz lubiącą pracę z ludźmi - 

prześlij do nas swój życiorys i list motywacyjny. 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
 projektowanie i prowadzenie doświadczeń biologicznych na roślinach, 

 wykonywanie prac eksperymentalnych z zastosowaniem preparatów do odżywiania, biostymulacji i 

ochrony roślin w warunkach wazonowych, szklarniowych i polowych, 
 współpracę z jednostkami badawczymi, uczelniami, rolnikami i zakładami przemysłowymi     w zakresie 

doświadczeń biologicznych, 

 zlecanie badań i analiz do jednostek zewnętrznych, 

 nadzór nad zleconymi pracami oraz współpracę w zakresie ich realizacji, 

 ocenę, analizę i weryfikację uzyskiwanych wyników, 

 statystyczne opracowywanie wyników, 

 prowadzenie bazy przeprowadzonych doświadczeń oraz bazy wyników z doświadczeń, 

 opracowywanie graficzne wyników doświadczeń w formie prezentacji, 

 prowadzenie analiz literaturowych, 

 opracowywanie dokumentacji projektowej. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 
 wykształcenia wyższego (rolnictwo, biologia, ekologia, biotechnologia, mikrobiologia rolnicza, ochrona 

środowiska lub innego z zakresu nauk przyrodniczych), tytuł doktora nauk rolniczych będzie 

dodatkowym atutem, 
 znajomości zagadnień związanych z uprawą, nawożeniem roślin rolniczych i ogrodniczych, 

 podstawowej wiedzy z zakresu biologicznej i chemicznej ochrony roślin, 

 znajomości języka angielskiego, 

 umiejętności posługiwania się narzędziami statystycznymi, 

 wysokiej komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, 

 kreatywności i dyspozycyjności. 

 

Oferujemy: 
 atrakcyjne wynagrodzenie,  

 zatrudnienie na umowę o pracę,  

 ciekawą, pełną wyzwań pracę w dziale badawczo-rozwojowym, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 pracę w młodym zespole. 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na podany poniżej adres: 
 

rekrutacja@intermag.pl 
 

  
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@intermag.pl


 

 

 

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. Ust. nr 133  poz. 883/. 

 


