Northway Biotech - yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. Įmonė teikia įvairias
biotechnologijos paslaugas: užsakomąsias mokslines ekspertizes ir bandomųjų preparatų gamybą
ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams. Įmonėje atliekami įvairūs procesų optimizavimai bei tyrimai su
bakterijų ir žinduolių ląstelėmis. Įmonė nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir gamybinių pajėgumų plėtrą.
Daugiau informacijos apie įmonės veiklą rasite: www.northwaybiotech.com
Šiuo metu į savo komandą aktyviai ieškome naujų kolegų:
JAUNESNIOJO BIOTECHNOLOGO (-Ė)
BIOSINTEZĖS PROCESŲ VYSTYMO SKYRIUJE
Mokslininkų g. 4, Vilnius
Darbas pamainomis
DARBO POBŪDIS:
Biosintezės procesų vystymas - ląstelių kultivavimas laboratoriniuose induose, biosintezei kritinių parametrų
identifikavimas ir geriausių sąlygų atrinkimas, ląstelių kultivavimas skirtingos skalės ir tipo automatizuotuose
bioreaktoriuose ir multibioreaktorių sistemose, rutininių analizių atlikimas, duomenų analizė ir ataskaitų
ruošimas.
REIKALAVIMAI:
Aukštasis išsilavinimas (bioinžinerijos, biochemijos, molekulinės biologijos, chemijos ar kitose
biotechnologijos/biomedicinos srityse);
Kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas;
Tvarkingumas ir švaros palaikymas laboratorijoje;
Sugebėti savarankiškai dirbti, sisteminti bei analizuoti informaciją;
Raštingumas, puikūs dokumentavimo įgūdžiai;
Puikiai mokėti dirbti kompiuteriu;
Puikiai mokėti lietuvių ir anglų kalbas.
PRIVALUMAI:
Darbo laboratorijoje patirtis;
Darbo su ląstelėmis patirtis;
GMP reikalavimų žinojimas.
KODĖL MES?
Siūlome konkurencingą darbo užmokestį: nuo 1200 eur (bruto). Konkretus darbo užmokestis siūlomas
atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
Kviečiame prisijungti, jei jus domina nuolatinis mokymasis, norite per 1 metus įgauti 3 metų patirtį, ieškote
dinamiškos aplinkos, norite išmokti ir suprasti biotechnologinių procesų kūrimo etapus, prisidėti kuriant
gyvybes gelbstinčius produktus, bendrauti su užsienio partneriais ir klientais ar tiesiog užauginti sau „sparnus“
būsimiems skrydžiams.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite: cv@northwaybiotech.com

Northway Biotech - yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. Įmonė teikia įvairias
biotechnologijos paslaugas: užsakomąsias mokslines ekspertizes ir bandomųjų preparatų gamybą
ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams. Įmonėje atliekami įvairūs procesų optimizavimai bei tyrimai su
bakterijų ir žinduolių ląstelėmis. Įmonė nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir gamybinių pajėgumų plėtrą.
Daugiau informacijos apie įmonės veiklą rasite: www.northwaybiotech.com
Šiuo metu į savo komandą aktyviai ieškome naujų kolegų:
JAUNESNIOJO ANALITIKO (-ĖS)
ANALITINIŲ METODŲ VYSTYMO SKYRIUJE
Mokslininkų g. 4, Vilnius
Darbas pamainomis
DARBO POBŪDIS:
Baltymų kiekybinių bei kokybinių analizių savalaikis atlikimas;
Naujų analitinių metodų kūrimas, tobulinimas bei kvalifikavimas;
Standartinių darbo procedūrų ruošimas.
REIKALAVIMAI:
Aukštasis išsilavinimas (bioinžinerijos, biochemijos, molekulinės
biotechnologijos/biomedicinos srityse);
Sugebėti savarankiškai dirbti, sisteminti bei apibendrinti informaciją;
Kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas;
Puikiai mokėti dirbti kompiuteriu;
Gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbą.

biologijos,

chemijos

ar

kitose

PRIVALUMAI:
Geros laboratorinės praktikos žinojimas;
Darbo laboratorijoje patirtis.
KODĖL MES?
Siūlome konkurencingą darbo užmokestį: nuo 1200 eur (bruto). Konkretus darbo užmokestis siūlomas
atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
Kviečiame prisijungti, jei jus domina nuolatinis mokymasis, norite per 1 metus įgauti 3 metų patirtį, ieškote
dinamiškos aplinkos, norite išmokti ir suprasti biotechnologinių procesų kūrimo etapus, prisidėti kuriant
gyvybes gelbstinčius produktus, bendrauti su užsienio partneriais ir klientais ar tiesiog užauginti sau „sparnus“
būsimiems skrydžiams.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite: cv@northwaybiotech.com

Northway Biotech - yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. Įmonė teikia įvairias
biotechnologijos paslaugas: užsakomąsias mokslines ekspertizes ir bandomųjų preparatų gamybą
ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams. Įmonėje atliekami įvairūs procesų optimizavimai bei tyrimai su
bakterijų ir žinduolių ląstelėmis. Įmonė nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir gamybinių pajėgumų plėtrą.
Daugiau informacijos apie įmonės veiklą rasite: www.northwaybiotech.com
Šiuo metu į savo komandą aktyviai ieškome naujų kolegų:
KOKYBĖS KONTROLĖS ANALITIKO (-ĖS)
Mokslininkų g. 4, Vilnius
Darbas pamainomis
DARBO POBŪDIS:
Darbas kokybės kontrolės laboratorijos Proceso kontrolės, stabilumo ir produktų kokybės kontrolės testavimo
grupėje;
Gamybos biotechnologinių produktų analizė fizikocheminiais metodais pagal patvirtintas standartines darbo
procedūras;
Laboratorinės įrangos kasdieninė priežiūra, atliktų veiksmų dokumentavimas;
Metodų validavimas;
Standartinių darbo procedūrų ruošimas ir atnaujinimas, metodų validavimo protokolų ir ataskaitų rengimas
(lietuvių ir anglų kalbomis).
REIKALAVIMAI:
Aukštasis išsilavinimas (bioinžinerijos, biochemijos, molekulinės biologijos,
biotechnologijos/biomedicinos srityse);
Sugebėti savarankiškai dirbti, sisteminti bei apibendrinti informaciją;
Kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas;
Puikiai mokėti dirbti kompiuteriu;
Gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbą.
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PRIVALUMAI:
GMP reikalavimų žinojimas arba patirtis kokybės kontrolėje, GGP reikalavimų (vaistų pramonėje) žinojimas;
darbo laboratorijoje patirtis (darbas su skysčių chromatografija, kapiliarine elektroforeze, kitais baltymų
analizės metodais).
KODĖL MES?
Siūlome konkurencingą darbo užmokestį: nuo 1200 eur (bruto). Konkretus darbo užmokestis siūlomas
atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
Kviečiame prisijungti, jei jus domina nuolatinis mokymasis, norite per 1 metus įgauti 3 metų patirtį, ieškote
dinamiškos aplinkos, norite išmokti ir suprasti biotechnologinių procesų kūrimo etapus, prisidėti kuriant
gyvybes gelbstinčius produktus, bendrauti su užsienio partneriais ir klientais ar tiesiog užauginti sau „sparnus“
būsimiems skrydžiams.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite: cv@northwaybiotech.com

Northway Biotech - yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. Įmonė teikia įvairias
biotechnologijos paslaugas: užsakomąsias mokslines ekspertizes ir bandomųjų preparatų gamybą
ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams. Įmonėje atliekami įvairūs procesų optimizavimai bei tyrimai su
bakterijų ir žinduolių ląstelėmis. Įmonė nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir gamybinių pajėgumų plėtrą.
Daugiau informacijos apie įmonės veiklą rasite: www.northwaybiotech.com
Šiuo metu į savo komandą aktyviai ieškome naujų kolegų:
BIOTECHNOLOGŲ (-IŲ)
DARBUI GRYNINIMO PADALINYJE
Mokslininkų g. 4, Vilnius
Darbas pamainomis
Darbo pobūdis:
Bakterinių ir žinduolinių baltymų gryninimo atlikimas: ląstelių centrifugavimas/filtravimas, intarpinių kūnelių
plovimas, intarpinių kūnelių tirpinimas, refoldavimas, chromatografija, virusų filtravimas, tangentinis
filtravimas, galutinio produkto sterilus filtravimas, tirpalų gamyba bei sterilus tirpalų filtravimas ir
išpilstymas. Procedūrų rašymas.
Darbas pamainomis, tačiau kiekvienai pamainai taikomas individualus apmokėjimo tarifas.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas (bioinžinerijos, biochemijos, biologijos, chemijos ar biotechnologijos
srityse);
• puikiai mokėti dirbti kompiuteriu;
• kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas;
• sugebėti savarankiškai dirbti, sisteminti bei apibendrinti informaciją;
• raštingumas, pagarba dokumentams;
• gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbą.
Privalumas:
• laboratorinio darbo patirtis;
• gamybinio darbo patirtis biotechnologinėje įmonėje;
• GMP reikalavimų žinojimas.
Siūlome konkurencingą darbo užmokestį: nuo 1200 eur (bruto). Konkretus darbo užmokestis siūlomas
atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
Kviečiame prisijungti, jei jus domina nuolatinis mokymasis, norite per 1 metus įgauti 3 metų patirtį, ieškote
dinamiškos aplinkos, norite išmokti ir suprasti biotechnologinių procesų kūrimo etapus, prisidėti kuriant
gyvybes gelbstinčius produktus, bendrauti su užsienio partneriais ir klientais ar tiesiog užauginti sau „sparnus“
būsimiems skrydžiams.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite: cv@northwaybiotech.com

