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SAFETY ASSESSOR – MŁODSZY SPECJALISTA DS.

OCENY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

PRACA I KARIERA
W COSMECEUTICUM

W związku ze zrównoważonym oraz stabilnym rozwojem COSMECEUTICUM Sp. z o.o. poszukuje obecnie specjalistów na stanowiska:

SAFETY ASSESSOR - Młodszy Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych
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mailto:rekrutacja@cosmeceuticum.pl?subject=Aplikacja%20na%20stanowisko%20SAFETY%20ASSESSOR
http://cosmeceuticum.pl/praca/
http://cosmeceuticum.pl/
mailto:rekrutacja@cosmeceuticum.pl?subject=Aplikacja%20na%20stanowisko%20SAFETY%20ASSESSOR


COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

2/3

rekrutacja  @cosmeceuticum.pl

www.cosmeceuticum.pl

SAFETY ASSESSOR – MŁODSZY SPECJALISTA DS.

OCENY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

W związku z rozwojem firmy oraz rosnącym zapotrzebowaniem rynku prowadzimy obecnie proces

rekrutacyjny na stanowisko specjalisty w sektorze prowadzonej działalności. Jeśli  interesuje Cię

kariera w naszym zespole i spełniasz wymagania dotyczące stanowiska pracy prześlij nam swoją

aplikację.

OPIS STANOWISKA PRACY:

• Ocena  bezpieczeństwa  produktów  kosmetycznych  w  oparciu  o  obowiązujący  stan  prawny  (ocena  formulacji

kosmetyków, analiza profilu fizykochemicznego, toksykologicznego produktu kosmetycznego oraz ingredientów)

• Sporządzanie raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i rewidowanie istniejącej dokumentacji

• Zgłaszanie produktów kosmetycznych Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu CPNP

• Współpraca i kontakt z zewnętrznymi ośrodkami naukowo badawczymi

• Przyjmowanie próbek do badań, realizacja zleceń i kontrola ich realizacji na każdym etapie

• Analiza i interpretacja wyników badań produktu kosmetycznego

• Współpraca i kontakt z Klientami w kwestiach dotyczących zlecenia

• Udział w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji w zakresie wynikającym ze specyfiki stanowiska pracy

WYMAGANIA:

• Wykształcenie wyższe na kierunku: chemia, farmacja, toksykologia lub pokrewnym

• Znajomość  aktualnie  obowiązującego  prawa  w  zakresie  produktów  kosmetycznych  (znajomość  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

oraz Ustawy z dn. 4 października 2018 r. o Produktach Kosmetycznych

• Zdolności analityczne i organizacyjne

• Samodzielność

• Odpowiedzialność

• Rzetelność

• Skrupulatność

• Dokładność

• Umiejętność pracy w zespole

• Znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu Open Office/Libre Office)

• Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

• Prawo jazdy będzie dodatkowym atutem
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CO OFERUJEMY:

•     Ciekawą pracę w ambitnym, młodym zespole

•     Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie

•     Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

•     Umowę o pracę z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

APLIKUJ TERAZ

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@cosmeceuticum.pl

Na Twoją aplikację czekamy do 31 stycznia 2019. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

zobacz aktualne oferty na www.cosmeceuticum.pl w zakładce praca
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