Az Extreme Light Infrastructure (ELI) a világ első olyan létesítménye lesz, amely a fény és az
anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi
lehetővé, így az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem számos
területére jelentős hatással lesz majd.
Az ELI-ALPS Kutatóintézet kísérleti terei és laboratóriumai tisztatérként működnek, ahol
alacsony részecskekoncentrációjú környezetet tart fenn a korszerű légkeringető technológia. A
lézeres kutatásoknál problémát jelenthetnek a levegőben szálló porszemek, aeroszol
részecskék és különféle gázok. Azonban a tisztatérben nem csak a részecskék számossága,
hanem a hőmérséklet és a páratartalom is csak szűk határok között mozoghat, mivel mindezen
feltételek együttesen biztosítják a megfelelő környezetet a kutatási berendezések
működéséhez. Ennél fogva különösen nagy hangsúlyt kapnak a tisztaterek és azok fenntartása.

A fenti célok elősegítése érdekében csapatunk erősítésére felvételt hirdetünk

Tisztatér technikus
pozíció betöltésére

Feladatok:





speciális technológiai eljárások, szakmai ismeretek elsajátítása és betartása
a tisztatéri laboratóriumok takarítása
szennyezettség, hőmérséklet, páratartalom, letisztulási idő mérése-, monitorozása,
jelentések készítése
segédanyagok és fogyóeszközök készletezési normáinak követése

Elvárások:




érettségi bizonyítvány
minimum alap-, társalgási szintű angol nyelvtudás
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:


tapasztalat gyógyszergyári
munkavégzésben

és/vagy

mosodai

szolgáltatásokkal

kapcsolatos

Az ideális jelölt:






képes és hajlandó szigorú szabályok, szabványok, előírások megértésére és betartására
munkavégzése során szabálykövető, pontos, fegyelmezett
munkájára és környezetére igényes
jól kommunikál írásban és szóban egyaránt
képes hosszú ideig egyedül és önállóan dolgozni





rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz
szívesen tanul, nyitott új ismeretek megszerzésére
képes és hajlandó teljes védőruházatban dolgozni

Amit kínálunk:




versenyképes fizetés és juttatási csomag
nemzetközi, inspiráló munkakörnyezet
lehetőség egy egyedülálló szakma és technológia elsajátítására

Munkavégzés helye: Szeged, Öthalom

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, töltse fel
adatait és magyar nyelvű szakmai önéletrajzát valamint motivációs levelét a fizetési igény
megjelölésével karrierportálunkra: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php
A munkakörrel és a pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekkel fordulhat közvetlenül
Mészáros Gergő osztályvezetőhöz (gergo.meszaros@eli-alps.hu) vagy Tóth Diána HR
partnerhez (diana.toth@eli-alps.hu).

