
WITKO Group 
Twoje laboratorium – nasze rozwiązania 

 
 

WITKO Group to więcej niż miejsce pracy. WITKO to przede wszystkim ludzie pełni pasji, zaangażowania, 
którzy chcą w życiu czegoś więcej. WITKO Group to w pełni polska firma rodzinna, której motorem jest pasja 
do badań i odkryć. Od ponad 30 lat zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla laboratoriów  
z branży badań naukowych, farmaceutycznej, biotechnologii, przemysłowej, edukacyjnej, rządowej i opieki 
zdrowotnej. W WITKO wierzymy w fascynujące możliwości innowacji i rozwoju nauki zarówno dla ludzi,  
jak i dla środowiska. Dołącz do naszego zespołu! 
 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH (JUNIOR / REGULAR) 
Miejsce pracy: Łódź 

 
 
Szukamy Ciebie jeśli: 
 

 jesteś osobą rzetelną, sumienną, systematyczną i bardzo dokładną, 
 masz wykształcenie chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne bądź pokrewne lub 

doświadczenie zawodowe w tych obszarach, 
 cechuje Cię doskonała organizacja pracy oraz umiejętność analitycznego myślenia, 
 umiesz pracować pod presją czasu, 
 potrafisz samodzielnie pracować z dużą ilością danych, 
 MS Excel nie ma dla Ciebie tajemnic (warunek konieczny), 
 doświadczenie w SAP będzie dodatkowym atutem, 
 znasz język angielski na poziomie min. B2  
 jesteś komunikatywna/y, masz wrodzony optymizm i radość życia, 
 umiesz zarządzać swoim czasem. 

 
Czym będziesz się zajmować? 
 

 Weryfikacją baz danych podstawowych w systemie;  
 Sprawdzaniem poprawności danych, identyfikacja i eliminacja dublujących się wpisów; 
 Weryfikacją obecnych i wprowadzaniem nowych produktów w zakresie danych 

podstawowych; 
 Standaryzacją i nadzór nad poprawnością i kompletnością danych w bazach CRM/CPD; 
 Wprowadzaniem danych do systemu w oparciu o informacje przygotowane przez różne 

działy; 
 Poszukiwaniem możliwości optymalizacji danych i proponowaniem zmian do 

wprowadzania, mających na celu zapewnić najlepszą jakość danych; 
 Analizą i doskonaleniem procesów administracyjnych PIM i MDM.  

 
Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz: 
 

 cenne doświadczenie zawodowe w obszarach Master Data Management (MDM)  
i E-commerce, na których rozwój w naszej firmie będziesz mieć realny wpływ, 

 stabilne warunki zatrudnienia i pakiet benefitów, 
 przyjazną atmosferę, dobrą organizację pracy i wsparcie przełożonych na etapie 

wdrożenia, 
 pracę w gronie ludzi, dla których wartością jest praca zespołowa. 

 
 

Kandydatów, którzy są gotowi podjąć wyzwania stanowiska, prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@witko.com.pl 

 
Prosimy o dodanie klauzuli  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U. 2018 poz. 

1000)” 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 


