Оголошення вакансії

Станьте частиною нашої команди!
Chrestos – це контрактний науково-дослідний інститут (Contract Research Organisation), який
надає різноманітні науково-дослідницькі послуги фармацевтичним компаніям, а також
підтримує сферу наукових досліджень у різноманітних галузях природничих наук.
Щоб підсилити нашу дружню команду, ми шукаємо двох

Biostatisticians / Statistical Programmers,
з України, які були вимушені залишити Україну після повномасштабного вторгнення на її
територію російських військ.

Ваша кваліфікація
•
•
•
•

На посаду Biostatistician бажано мати вищу технічну освіту у сфері статистики, математики
чи іншої технічної науки.
На посаду Statistical Programmer бажано мати вищу освіту у галузі інформатики та
програмувати з задоволенням.
Знання англійської мови (розмовна та письмова) на високому рівні.
Попередній досвід роботи на аналогічній посаді вітається і полегшить Ваш початок у
нашій компанії.

Ваші завдання
•
•
•

Не здаватися! Повернути собі своє самостійне життя у мирі та злагоді.
Біостатистики займаються плануванням, програмуванням, документацією та
представленням статистичного аналізу у галузі клінічних досліджень.
Програмісти розробляють програми у мові SAS чи R для обробки результатів клінічних
досліджень.

Наша пропозиція
•
•

Ми допомагатимемо Вам з усіма необхідними бюрократичними процедурами.
Якщо Ви ще не володієте німецькою мовою, ми знайдемо для Вас потрібні курси. Поки
Ви ще не можете спілкуватися німецькою, наш український колега Іван допомагатиме
Вам порадами та підтримкою (також в позаробочий час).
• Ви можете працювати неповний робочий день або повний робочий день. У Chrestos
панує принцип рівноправної грошової винагороди. Це означає, що Ви отримуватимете
зарплатню на рівні з Вашими колегами у Chrestos.
• Якщо Ви маєте неповнолітніх дітей, разом ми знайдемо рішення питанню, як Ви зможете
доглядати своїх дітей та працювати одночасно.
• Ми з розумінням поставимося до Вашого бажання повернутися назад в Україну після
відступу російських військ. Якщо Ви виявите бажання залишитися в нашій команді, ми
також будемо цьому раді.
У Chrestos Ви знайдете багато можливостей для прояву своїх талантів та особистого розвитку. Ми
з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами!
Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, будь ласка, зверніться на karriere@chrestos.de (для листів
німецькою чи англійською мовами) або на ivan.semeniuk@chrestos.de (для листів українською
мовою).
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