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Oferowana praca 
 

Stanowisko: Laborant Drogowy 

Miejsce 
pracy: 

Pieniężno-Bartoszyce i okolice / warmińsko-
mazurskie / Polska 

 

Zakres obowiązków: 

 wykonywanie badań laboratoryjnych wynikających z rodzaju prowadzonej działalności (m.in.: badania 
płytą dynamiczną, badania płytą VSS, obsługa betonowania, odwierty geotechniczne, badania 
laboratoryjne gruntów i kruszyw, badania betonów); 

 obsługa urządzeń badawczych i pomiarowych; 

 bieżące nadzorowanie, sprawdzanie i dbanie o przyrządy pomiarowe / sprzęt laboratoryjny; 

 sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji laboratoryjnej (m.in. zapis pomiarów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań, certyfikaty zgodności oraz orzeczenia jakości materiałów); 

 praca w laboratorium polowym na drodze wojewódzkiej nr 512. 

Wymagania: 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; 

 wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów, 

 prawo jazdy kategorii B; 

 umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego; 

 znajomość pakietu MS Office; 

 umiejętność organizacji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów na stanowisku pracy; 

 samodzielność, terminowość, dokładność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę; 

 umiejętność współpracy. 

Oferujemy: 

 umowę o pracę na pełen etat; 

 wynagrodzenie adekwatne do powierzonych obowiązków; 

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla nowych pracowników; 

 ciekawą dynamiczną pracę w doświadczonym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: biuro@testland.pl oraz 
aleksandra.sela@testland.pl  
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Testland Laboratorium Materiałów Budowlanych 
s.c. z siedzibą w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2016r.,poz.922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Testland Laboratorium Materiałów Budowlanych s.c. z siedzibą w Gdyni przy ul. 
Chwarznieńskiej 87A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.   
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