AUXILIAR DE LABORATORI
Ref.172613 - 05/08/2022 - Comarca La Selva

Funcions i requisits de la vacant
Suma't a RAS!

Des de l'oficina de RAS BLANES seleccionem AUXILIAR DE LABORATORI per a important empresa de la indústria alimentària ubicada a la zona de
Santa Coloma de Farnes.

LES TEVES RESPONSABILITATS
-Recollida i preparació de mostres
-Pesades i barreges
-Neteja i esterilització de material de laboratori.
-Anàlisi d'àcid ascòrbic, conductimetria, al·lèrgens, humitat, organolèptic, entre d'altres tècniques.
-Registre informàtic i documental dels/de les tècniques realitzades.
-Altres tasques de suport pròpies del departament de Qualitat

QUÈ NECESSITEM DE TU?
? Persona organitzada, metòdica, autònoma i amb temprança.
- Experiència mínima d'1 any al laboratori.
? Formació Professional de Grau Superior com a tècnics/ques de laboratori, anàlisi i control de qualitat o similar.
? Vehicle propi.

QUÈ PODEM APORTAR-TE?
? Horari de dilluns a divendres.
? Salari segons conveni.
- Bon ambient laboral.
- Aprenentatge en diferents tipus danàlisis.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: de dilluns a divendres
Perspectiva de la feina:

ett

Previsió d'incorporació:

Immediat

Estudis
És imprescindible

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Química

És valorable

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Laboratori
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Química
FP II amb titulació Química

Professions de la feina
Ajudant/a de laboratori
Analista Laboratori

Experiència laboral
És imprescindible

Al menys 1 any com a analista de laboratori.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Empresa
Empresa:

R.A.S INTERIM

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

R.A.S INTERIM és una empresa de serveis professionals que ofereix solucions en Recursos Humans, Treball temporal i
Consultoria de selecció.

Fundada l'any 1969, està formada per més de 600 professionals que treballen cada dia per donar un servei de qualitat a tots
els nostres clients.

RAS, empresa líder a França, amb més de 140 oficines i en constant creixement, que inclou la implantació i
desenvolupament de la nostra empresa al mercat espanyol.

