
NanoSanguis Spółka Akcyjna 

NanoSanguis to start-up biotechnologiczny założony przez naukowców z Wydziału Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.  Naszym celem jest wprowadzenie na rynek 

innowacyjnego płynu do perfuzji organów oraz urządzenia do przechowywania i transportu 

organów przeznaczonych do przeszczepu. 

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

TECHNIK LABORATORYJNY 

w projekcie: OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo, 

wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1. 

Miejsce pracy: Warszawa 

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało: 

 dbanie o stan techniczny sprzętu laboratoryjnego  

 obsługa urządzeń laboratoryjnych,  

 kalibracja i sprawdzenie urządzeń pomiarowych, 

 przygotowywanie podstawowych roztworów,  
 wykonywanie prostych analiz metodami fizykochemicznymi  

 śledzenie literatury fachowej,  

 współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe dla sprzętu zakupionego przez 
laboratorium 

 zamawianie sprzętów i odczynników laboratoryjnych, prowadzenie ewidencji zamówień 

 dbanie o czystość szkła i przygotowanie stanowisk laboratoryjnych 

 kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji urządzeń stanowiących wyposażenie 
laboratorium  

 przeglądy i aktualizacja istniejącej dokumentacji laboratoryjnej (procedur, kart 
charakterystyk etc.), 

 przestrzeganie procedur i zarządzeń wewnętrznych. 
 

 Wymagania: 
 wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne, 
 wskazane roczne doświadczenie w pracy w laboratorium, 
 umiejętność obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i pomocniczej, 
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
 znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office), 
 zaangażowanie, samodzielność , dokładność i zorganizowanie, 
 umiejętność poszukiwania informacji i analitycznego myślenia, 
 umiejętność pracy w zespole. 

 
Wybranym kandydatom oferujemy:  

 umowę o pracę, 
 przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole 
 atrakcyjne wynagrodzenie 

 
Zgłoszenia (CV) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@nanosanguis.com. NanoSanguis S.A. 

zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.  

mailto:rekrutacja@nanosanguis.com


Prosimy o zawarcie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późniejszymi 

zmianami) prowadzonego przez NanoSansuis S.A.” 


