Zakłady Mięsne Nowak powstały w 1991 roku. To jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej
na Pomorzu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych.

Dołącz do nas jako

BRYGADZISTA PACZKOWALNI
Miejsce pracy: Jankowo Gdańskie (Kowale)

Obowiązki na stanowisku:






Koordynowanie pracy podległego zespołu zgodnie z normami jakościowymi (8 -10 osób);
Proponowanie nowych rozwiązań usprawniających pracę, raportowanie uwag i niezgodności;
Nadzorowanie przestrzegania standardów pracy, procedur wewnętrznych i przepisów BHP;
Pilnowanie terminowej realizacji zadań wynikających z planu produkcji;
Kontrolowanie wydajności pracy i zapewnianie ciągłości procesów.

Oczekujemy:






Umiejętności motywowania pracowników do osiągania założonych wyników pracy;
Odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy, skuteczności;
Zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji;
Min. 1-go roku doświadczenia na podobnym stanowisku;
Gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym.

Zapewniamy:







Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
Ciekawą pracę na samodzielnym stanowisku i możliwość rozwoju zawodowego;
Atrakcyjne wynagrodzenie i premie wzrastające adekwatnie do wyników pracy;
Po okresie próbnym bogaty pakiet prywatnej opieki medycznej;
Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach;
Posiłek regeneracyjny.

CZEKAMY NA CIEBIE!
APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: BRYGADZISTA PACZKOWALNI

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następujących
klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne
Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby
Spółki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne
Nowak Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na
adres siedziby Spółki."

