
BLIRT S. A. to polska firma badawczo-rozwojowa, poszukująca rozwiązań w zakresie innowacyjnej biotechnologii. Posiada 
wyszkoloną kadrę i nowoczesne laboratorium analityczne, w którym prowadzony jest szereg badań takich jak: oznaczenia 
składu półproduktów, produktów oraz analiza zanieczyszczeń. Dział Analityki specjalizuje się w prowadzeniu badań 
rutynowych, a także w opracowywaniu i walidacji nowych metod analitycznych. W związku z intensywnym rozwojem firmy 
poszukujemy do współpracy ambitnego pracownika na stanowisko:  

 

Specjalista/Analityk HPLC/GC 
Miejsce pracy: Gdańsk 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za:  
 

 samodzielne opracowywanie, rozwój oraz walidację metod analitycznych w oparciu o aktualne wytyczne dla 
przemysłu farmaceutycznego   

 przeprowadzanie transferów metod analitycznych 

 wykonywanie analiz chromatograficznych zgodnie z wytycznymi GLP/GMP według metod własnych oraz 
farmakopealnych 

 dbanie o dobry wizerunek firmy  
 

Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe (chemia, technologia chemiczna, biotechnologia lub pokrewne) w tym wiedza z zakresu 
bioanalityki oraz analityki chemicznej (analizy proteomiczne, biochemiczne i farmaceutyczne) 

 co najmniej roczne doświadczenie w opracowywaniu i walidacji metod w laboratorium analitycznym 
 bardzo dobra znajomość technik analitycznych: takich jak: chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, 

spektrofotometria 

 umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz 
 umiejętność pracy w zespole  

 dobra znajomość języka angielskiego  
 nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu  
 znajomość zagadnień związanych z cGMP i GLP oraz międzynarodowych branżowych wytycznych 
 znajomość pakietu MS Office 

 
Zapewniamy: 
   

 Pracę w młodym i dynamicznym zespole 
 Udział w ciekawych i ambitnych projektach dla klientów z branży farmaceutycznej i badań klinicznych 
 Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych 
 Atrakcyjny system wynagrodzeń 

 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: 

pawel.olszewski@blirt.eu 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i nie zwracamy nadesłanych ofert.  
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez BLIRT S.A. zgodnie z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 
Informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000365053, (dalej: "Spółka").  

2. Dane kontaktowe Spółki: tel.: +48 58 739 61 50, fax: +48 58 739 61 51, adres e-mail odo@blirt.eu.  
a. Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji  na podstawie prawna art. 22 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 

pkt. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych. 
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  udziału w procesie rekrutacji. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a. pracownicy oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, 
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia 
udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie 
informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


