
 
Misją Biovico jest szerzenie idei zdrowego życia i leczenia substancjami naturalnymi, 
pozbawionymi działań niepożądanych i skutków ubocznych charakterystycznych dla leków 
uzyskanych chemicznie. Skuteczność i bezpieczeństwo nutraceutyków znajdujących się w portfolio 
naszej firmy została potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi i sprawdzona przez setki tysięcy 
ludzi na całym świecie, a użyte do ich powstania technologie zostały oparte na nowoczesnych i 
opatentowanych procesach produkcyjnych. 
 
W związku z rozwojem firmy Biovico (www.biovico.pl) poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. badań i rozwoju 
(biotechnologia) 

 

poszukujemy skutecznych i doświadczonych specjalistów! 
 
Miejsce pracy: Gdynia 

 
Zakres obowiązków: 

 odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii rozwoju dla istniejących produktów 
oraz strategii tworzenia nowych produktów w oparciu o procesy biotechnologiczne, 

 Tworzenie nowych szczepów na drodze mutagenezy oraz w oparciu o tworzenie 
konstruktów genetycznych, 

 uczestnictwo w poszczególnych etapach wprowadzania innowacji, nadzór nad procesem 
powstawania nowych produktów, 

 Otrzymywanie biopreparatów na bazie grzybów oraz bakterii, 

 Opracowanie metod analitycznych dla otrzymywanych bioproduktów, 
 prowadzenia prac zmierzających do przeniesienia skali produkcyjnej z skali laboratoryjnej do 

półtechnicznej, 

 planowanie i realizacja badań mających na celu wzrost konkurencyjności firmy oraz 
analizowanie i interpretacja wyników monitorowanie stosowanych w firmie technologii. 

 
Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane doktorskie), ze specjalizacją w dziedzinie: 
biotechnologia, biochemia lub pokrewne 

 Doświadczenie w samodzielnej pracy laboratoryjnej (min. 3 lata) na podobnym stanowisku, 

 znajomość technik biologii molekularnej, fermentacji, inżynierii genetycznej; 

 doświadczenie z zakresu prowadzenia kultur linii komórek bakteryjnych oraz grzybów, 

 doświadczenie z zakresu optymalizacji hodowli bakteryjnych, grzybowych, 

 udokumentowana znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium chemicznym 
lub biologicznym 

 Znajomość zagadnień, literatury związanej z wykorzystaniem związków naturalnych w lekach 
oraz suplementach diety, w aspekcie chorób immunologicznych oraz metabolicznych, 

 Umiejętności pracy pod presją czasu, kreatywności oraz dyspozycyjności, 

 Zdolność do zarządzania zespołem oraz zarządzania procesami w laboratorium, 

 Bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności na stanowisku pracy, zorientowania na cele, 

 Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie. 
 
Oferujemy: 

http://www.biovico.pl/


 
 Atrakcyjne warunki zatrudnienia  
 Pracę w doskonale wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym 
 STAŁĄ PRACĘ od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:15 
 Profesjonalne wdrożenie do pracy oraz szkolenia  
 Możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy 
 Pracę z bardzo ciekawymi tematami badawczymi w innowacyjnej firmie biotechnologicznej. 

 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail: 
rnd@biovico.pl z dopiskiem nazwy stanowiska w temacie wiadomości. 

mailto:rnd@biovico.pl

