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OFERTA DE TREBALL / OFERTA DE TRABAJO
1

Dades empresa expositora / Datos empresa expositora

Empresa o entitat (nom fiscal) / Empresa o entidad (nombre fiscal)
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, SAU

2

Descripció del lloc de treball / Descripción del puesto de trabajo

Nom del lloc de treball / Nombre del puesto de trabajo

Funcions i tasques / Funciones y tareas

Técnic/a qualitat d´olis

Analitzar pre-envasats després d'haver estat formats segons en ISO 17025
Realitzar anàlisis cromatogràfiques i espectrofotomètriques.
Realitzar els controls del producte acabat de refineria.
Validar els resultats de les anàlisis de les cisternes d'entrada.
Realitzar anàlisi interlaboratorial, anàlisi mostres de la competència, etc.
Analitzar contaminants: pesticides , PAH´s, metalls pesants.
Varis: preparar reactius, patrons; netejar material; eliminar mostres recollides, etc

Analitzar i controlar les matèries primeres, productes en procés i productes finals,
determinant les seves característiques físic-químiques i organolèptiques, seguint
les directrius de la direcció del laboratori, amb la finalitat de garantir els nivells de
qualitat dels productes de l'empresa i la seva millora

3

Requisits i Competències bàsiques i tècniques / Requisitos y Competencias básicas y técnicas

Experiència mínima (anys) / Experiencia mínina (años)
1

Formació reglada / Formación reglada

Altra formació / Otra formación

Llicenciatura/Estudis de Grau Pla Bolonya | Licenciatura/Estudios de Grado Plan Bolonia
Titulació Universitària Superior en Ciències Químiques.

Idiomes (indique-los tots i el nivell) / Idiomas (indicarlos todos y el nivel)
Castellà (alt), Català (alt), Anglès (mig-alt)

Informàtica / Informática
Office (Word, Excel…)

Carnets professionals / Carnés profesionales
Permís de conduir / Permiso de conducir
Sí

Altres observacions o dades a ressaltar / Otras observaciones o datos a resaltar
Formació de tastets d´olis
Formació en equips i instruments d'anàlisis i control, i calibratge.
Experiència mínima en cromatografia i tècniques analítiques avançades.

4

Condicions laborals / Condiciones laborales

Nombre de places / Número de plazas

Jornada laboral / Jornada laboral

Horari / Horario

1

Complerta

Dilluns a Divendres (div. intensius)

Localitat del lloc de treball / Localidad del lugar de trabajo
Tàrrega (Lleida)

Durada del contracte / Duración del contrato

Notes durada / Notas duración

Més de 6 i menys de 12 mesos | Más de 6 y menos de 12 meses

Tipus contracte inicial / Tipo contrato inicial

Data incorporació / Fecha incorporación

Atres contractes de treball | Otros contratos de trabajo
17/05/2021

Notes incorporació / Notas incorporación
Substitució maternitat (11-12mesos)
Sou Brut anual segons conveni

Sou brut anual / Salario bruto anual



