
 

 

Grupa CHIC jest liderem branży elektronicznych papierosów. Podstawą naszej działalności jest 

produkcja i sprzedaż markowych papierosów elektronicznych, liquidów oraz akcesoriów do e-palenia. 

Stale inwestujemy w rozwój naszych produktów, dbając o jakość i bezpieczeństwo.  

Dlatego w 2013 roku została powołana instytucja badawczo-rozwojowa - eSmoking Institute. Jest to 

pierwsza w Europie firma specjalizująca się w badaniach płynów nikotynowych.  

Od 2015 roku jesteśmy częścią Grupy British American Tobacco. Jesteśmy największym branżowym 

pracodawcą, a duży zespół to duże możliwości rozwoju dlatego zaaplikuj na stanowisko w naszej firmie: 

 

Laborant / Laborantka w dziale Badań i Rozwoju 
Miejsce pracy: Poznań-Naramowice 

 
Zakres odpowiedzialności: 

 Prowadzenie ewidencji surowców oraz próbek e-liquidów, 

 Opracowanie i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, 

 Nadzór nad odczynnikami i aparaturą laboratoryjną, 

 Kalibracja i konserwacja sprzętu laboratoryjnego, 

 Wykonywanie podstawowych badań fizykochemicznych, 

 Przygotowywanie próbek 

 Udział w panelu sensorycznym. 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne, 

 znajomość zasad GLP, 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

 zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole. 

 doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium będzie dodatkowym atutem 

 znajomość związków chemicznych używanych w kreacji aromatów, umiejętność kreacji 
aromatów spożywczych / tytoniowych będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy: 

 gwarancję rozwoju umiejętności zawodowych, 

 możliwość realizacji własnych ambicji zawodowych i podnoszenia kwalifikacji 

 atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w firmie będącej liderem na rynku, 

 umowę o pracę, 

 atrakcyjny pakiet socjalny, 

 przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole, 

 

 



WIĘCEJ O NAS: www.esmokinginstitute.com 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres: praca@esmokinginstitute.com z 
dopiskiem w tytule: Laborant/Laborantka w dziale Badań i Rozwoju 

 Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. 

 Aplikacje bez załączonego CV wraz z listem motywacyjnym nie będą rozpatrywane. 

 W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

http://www.esmokinginstitute.com/
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