
East Hemp Sp. z o.o. jest firmą, którą tworzą eksperci i pionierzy technologii konopnych o międzynarodowej
renomie. Koncentrujemy naszą działalność na inwestycjach i rozwijaniu technologii związanych z
wykorzystaniem konopi siewnych  (Cannabis sativa L. var. sativa).

W związku z dynamicznym rozwojem i rozpoczęciem nowego projektu poszukujemy osoby na stanowisko:

R&D Inżynier

Miejsce pracy: Lublin lub zdalnie; Wymiar etatu: 1 FTE

Stawiamy na rozwój, komunikację i otwartość, a przede wszystkich na Talenty. Dołącz do nas i pomóż nam
tworzyć nowe rozwiązania, które staną się codziennością dla całego świata!

Doświadczenie oraz kompetencje, które są dla nas ważne:

● wykształcenie wyższe lub status studenta studiów w zakresie: technologii drewna, materiałoznawstwa
inżynierii materiałowej lub pokrewne;

● znajomość metod stosowanych przy obróbce drewna i nowoczesnych rozwiązań technicznych w przemyśle
drzewnym/ produkcji kompozytów drewnopochodnych/drewnopodobnych;

● mile widziana znajomość technologii produkcji w branży produkcji płyt OSB oraz płyt wiórowych
(rozwiązania klejące, technologie nakładania kleju, suszenie surowca, inne).

● doświadczenie na stanowisku technologa;
● mile widziane doświadczenie w zakresie obróbki drewna, tworzenia kompozytów - w tym szczególnie

biokompozytów;

Zadania, które na Ciebie czekają:

● pomoc w opracowywaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych opartych o rośliny
jednoroczne;

● opracowywanie receptur mieszanek, parametrów technologicznych oraz dokumentacji technicznej;
● optymalizacja procesów;
● planowanie oraz prowadzenie testów nowych produktów;
● współpraca z botanikiem, mikrobiologiem i chemikiem;
● nadzór nad analizami jakościowymi i chemicznymi nowych produktów;

Zapewniamy:

● elastyczne godziny pracy oraz samodzielność w działaniu,
● udział w pionierskim, proekologicznym projekcie tworzącym innowacje produktowe w przemyśle drzewnym,

docenionym przez kapitułę konkursu Huawei Startup Challenge i kluczowych producentów branżowych
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Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny na adres:
rekrutacja@easthemp.pl z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz.Urz UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym również na potrzeby przyszłych
rekrutacji.
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