
Adamed to lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych, m.in. kardiologii, psychiatrii,

pulmonologii i ginekologii, dla którego priorytetem są badania nad innowacyjnymi terapiami na choroby cywilizacyjne.

Intensywnie rozwija działy badawczo-naukowe, w których opracowano ponad 50 patentów na własne formuły leków.

Otwartość i Innowacyjność, Wzajemny Szacunek, Jakość, Doskonałość Operacyjna oraz Elastyczność i Szybkość Działania to

wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni godłem Solidnego Pracodawcy Roku

2015.

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać sposób funkcjonowania polskiej firmy 

farmaceutyczno- biotechnologicznej, zaaplikuj na:

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU I ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI!

Staż w Pracowni In Silico (Obszar Badań i Rozwoju)

Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o aplikację poprzez Program Kariera:

www.programkariera.pl/adamed

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla
potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji .

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji.
Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Do obowiązków stażysty będzie należało:

• Rozwój wewnętrznej aplikacji bazodanowej;

• Opracowanie i wdrożenie interfejsu użytkownika;

• Przygotowanie dokumentacji  dla opracowanego oprogramowania;

• Przygotowanie testów oprogramowania.

Od kandydatów oczekujemy:

• Student lub absolwent; Wykształcenie: nauki ścisłe;

• Znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym;

• Znajomość podstaw programowania w języku PYTHON;

• Znajomość podstaw HTML/CSS;

• Mile widziane doświadczenie w programowaniu przy użyciu frameworka

DJANGO.

Oferujemy:

• Płatny staż;

• Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań i projektów;

• Merytoryczne wsparcie Opiekuna Stażu; 

• Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w 

rozwoju innowacyjnego biznesu;

• Szansę rozwoju zawodowego;

• Bezpłatny transport na trasie Warszawa – Pieńków – Nowy Dwór 

Mazowiecki;

• Miłą atmosferę w pracy;

• Zdobycie doświadczenia w programowaniu w języku PYTHON i 

frameworku DJANGO, pozyskanie umiejętności w projektowaniu interfejsu 

użytkownika i tworzenia dokumentacji w formacie „REST” przy pomocy 

generatora dokumentacji SPHINX, zdobycie umiejętności w zakresie 

przygotowywania „testów jednostkowych” aplikacji. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU I ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI!


