
 

 

 
Konkurs na stanowisko: Ekspert z zakresu opracowania formulacji 

użytkowej preparatu do ochrony roślin 

Innosil Sp. z o. o. to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, gdzie naukowcy, przedsiębiorcy i eksperci 

znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Firma od 2011 zajmuje się syntezą związków 

organicznych znajdujących zastosowanie w rolnictwie, ich badaniem a także wprowadzaniem na 

rynek europejski. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatki/kandydata na 

stanowisko: 

 

Ekspert d/s doświadczalnictwa polowego oraz rejestracji środków ochrony 

roślin i stymulatorów rozwoju roślin 

Do Twoich obowiązków będzie należało: 

 Wsparcie merytoryczne w procesie opracowania formulacji użytkowej preparatu ILAGRO w 

ramach projektu „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne 

podejście do ochrony roślin przed patogenami" jest realizowany w ramach programu Team 

Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00 ) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Oczekiwania stawiane kandydatom: 

 Doświadczenie w zakresie opracowania formulacji użytkowej preparatu środka ochrony 

roślin lub stymulatora rozwoju roślin -  minimum 3 lat 

 Znajomośd języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

 Umiejętnośd sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi zadaniami, 

 Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, 

 Umiejętnośd pracy w zespole. 

Co oferujemy: 

 Pracę w dynamicznym i innowacyjnym środowisku, 

 Pracę w ciekawej firmie wchodzącej na rynek ochrony roślin, 

 Współpracę w oparciu o umowę zlecenie 

  

Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta aplikuj do dnia 01.08.2019, wysyłając zgłoszenie na 

biuro.innosil@gmail.com. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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 Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Innosil Sp. z o.o. 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Innosil Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakooczenia realizacji 

procesu rekrutacyjnego. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą 

przekazywane do paostwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a 

także i 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. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Prosimy o zapoznanie się z poniższa klauzulą i zamieszczenie jej treści w dokumentach aplikacyjnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Innosil Sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do 

ochrony roślin przed patogenami" jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-

00-5BD9/17-00 ) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


