
 
Oferta stażu na stanowisku laboranta 

Firma Advanced Graphene Products Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Kisielinie zaprasza na  płatny staż dla 

studentów niestacjonarnych lub absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z wydziałów Biotechnologii, 

Biochemii lub Fizyki.  

Opis firmy: 

Advanced Graphene Products to producent i dostawca wysokiej jakości grafenu HSMG® (ang. High Strength 

Metallurgical Graphene). To firma dedykowana ludziom, którzy realizują ambitne, innowacyjne projekty badawcze, 

spełniając tym samym swoje osobiste aspiracje. 

Zapraszamy tych, którzy chcą tworzyć o rozwijać kulturę innowacyjności w Polsce. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Umiejętności pracy w laboratorium chemicznym (obsługa sprzętu, wykonywanie podstawowych 

analiz fizykochemicznych, zasady czystości laboratoryjnej i BHP). 

• Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.  

• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

• Dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań; dbałości o jakość i bezpieczeństwo pracy.  

 

Do głównych zadań stażysty należeć będzie: 

• Realizacja wyznaczonych procesów laboratoryjnych.  

• Określanie zapotrzebowania niezbędnego do prawidłowej realizacji prac laboratoryjnych.  

• Raportowanie zadań i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych procesów.  

• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.  

• Współpraca z innymi działami firmy w zakresie wykonywanych prac. 

Kandydatom oferujemy:   

• Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce.  

• Możliwość rozwoju w zakresie nanotechnologii i pracy laboratoryjnej.  

• Przyjazną atmosferę w pracy.   

• Wynagrodzenie za pracę.  

Warunek konieczny: 

Kandydat będzie mógł odbyć staż przez co najmniej 3 miesiące. Ze względu na to, iż jest to staż, który musi się odbyć 

za pośrednictwem Urzędu Pracy, warunkiem jest także możliwość zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w Zielonej 

Górze, a więc kandydat musi być zameldowany na terenie województwa lubuskiego. Ponad to firma planuje utworzenie 

jednego miejsca stażowego, na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, dla bezrobotnych do 25 roku życia lub bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w 

dyplomie, świadectwie pracy lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 

27 roku życia –może to być także student studiów niestacjonarnych.   

 

W celu złożenia aplikacji prosimy przesyłać CV pod adres praca@agp-corp.com . Prosimy o wpisanie ,,Staż laborant” w 

temacie wiadomości.  

 


