DESCRIEREA COMPANIEI: GEOSTUD a fost înfiinţată în anul 2001 şi are ca obiect de
activitate realizarea de studii geotehnice si servicii geotehnice in teren, incercari
fizico-mecanice pe materiale geosintetice, elaborarea de programe şi strategii de
mediu, realizarea studiilor privind impactul asupra mediului, monitorizarea factorilor
de mediu şi a componentelor biodiversitatii, bilanţuri de mediu, consultanta de
mediu.

Chimist laborator mediu (analize fizico-chimice)

CANDIDATUL IDEAL:
- Absolvent studii superioare de specialitate;
- Calificari in domeniul analizei apei/ solului/ aerului (imisii, emisii de la surse fixe)/ zgomotului;
- Cunoasterea metodelor generale de analize fizico-chimice, a modului de lucru si echipamentelor specifice
unui laborator de incercari;
- Cunoştinţe operare PC: pachetul Microsoft Office;
- Capacitate de asimilare a informatiilor noi;
- Persoana responsabila, organizata, concentrata pe calitatea muncii.

RESPONSABILITĂŢI:
- incercari pe apa de suprafata, apa uzata, apa subterana (ph, conductivitate, oxigen dizolvat, reziduu, MTS,
substante extractibile, alcalinitate, cloruri, suma de calciu si magneziu, indice de permanganat, amoniu,
azotiti, sulfati, fosfati, produse petroliere, detergenti sintetici, bioxid de carbon liber si agresiv, metale grele
etc.);
- incercari pe sol (ph, conductivitate, metale grele, sulfati, aciditate Baumann - Gully, carbonati, produse
petroliere);
- determinari ale concentratiilor poluantilor din aer- imisii si emisii;
- prepararea solutiilor necesare incercarilor;
- respectarea si insusirea procedurilor de sistem al calitatii existente in cadrul companiei.

BENEFICII:
- Contract individual de munca;
- Salariu fix;
- Training de specialitate;
- Suport, de la persoane cu experienta, in desfasurarea activitatii;
- Posibilitatea de dezvoltare profesionala pe baza realizarilor.

Ecolog/Inginer mediu/Biolog

CANDIDATUL IDEAL:
- Absolvent studii superioare de specialitate;
- Disponibilitate deplasare in teren (in tara) peste 65 % din timpul de lucru;
- Permis de conducere categoria B;
- Cunostinte operare PC (utilizator al pachetului Office);
- Persoana responsabila, ordonata, atenta la detalii, ce spirit de echipa, capacitate de comunicare si
coordonare.

RESPONSABILITĂŢI:
- Prelevare probe din teren: apa, aer, sol, zgomot;
- Monitorizare biodiversitate;
- Comunicare cu reprezentantii clientilor in teren;
- Predarea probelor si a rapoartelor aferente activitatii din teren persoanelor responsabile;
- Respectarea si insusirea procedurilor de sistem al calitatii existente in cadrul companiei.

BENEFICII:
- Contract individual de munca;
- Salariu fix;
- Training de specialitate;
- Suport, de la persoane cu experienta, in desfasurarea activitatii;
- Posibilitatea de dezvoltare profesionala pe baza realizarilor.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa resurseumane@geostud.ro

