
Geotest Sp. z o.o. jest prężnie działającą firmą, obecną na rynku już 30 lat. Zajmujemy 

się dokumentowaniem badań podłoża gruntowego. Specjalizujemy się m.in. w 

audytach środowiskowych, badaniach zanieczyszczenia gruntu i wody oraz 

dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, projektach i opiniach geotechnicznych. 

Nasz zespół tworzy 30 wysokiej klasy specjalistów. Pracujemy w pięknym biurze przy 

ul. Wita Stwosza na warszawskim Mokotowie. 

 W związku z rozwojem firmy poszukujemy obecnie do naszego zespołu: 

TECHNIK LABORANT 

Dołącz do nas, jeśli: 

▪ posiadasz wykształcenie min. średnie związane z geologią lub pokrewne 

▪ jesteś osobą samodzielną, proaktywną, która potrafi zorganizować i zaplanować sobie pracę 

▪ sprawnie obsługujesz MS Office   

▪ masz już doświadczenie w badaniu gruntu (wliczając w to ćwiczenia w ramach nauki w szkole) 

lub jesteś osobą która szybko się uczy  

▪ jesteś osobą zaangażowaną, odpowiedzialną, dokładną i systematyczną 

 

Do Twoich zadań będzie należało: 

▪ badanie laboratoryjne gruntów według standardów obowiązujących w firmie oraz zgodnie z 

harmonogramem badań 

▪ rejestrowanie wyników w bazie danych 

▪ zapewnienie właściwego obiegu oraz archiwizowania wyników badań 

▪ dbałość o wysoką jakość pracy  

▪ dbałość o sprzęt laboratoryjny i monitorowanie jego stanu 

▪ współpraca z Działem Badania Terenowe oraz Geologia Inżynierska & Środowisko 

▪ zapewnienie właściwego dokumentowania oraz archiwizowania wyników badań 

 

W zamian otrzymasz: 

▪ stabilne zatrudnienie (pełen etat/cały etat) 

▪ szkolenia wstępne 

▪ pracę w zgranym, miłym zespole 

▪ duży zakres samodzielności 

▪ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z siedzibą na Mokotowie 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy uprzejmie prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym 

na adres e-mail ewelina.grela@geotest.pl, w tytule maila wpisując Technik Laborant. Prosimy o 

załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). 

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami. 


