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

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI
Miejsce pracy: Jankowo Gdańskie (Kowale)

Zadania na stanowisku:









Wdrażanie, utrzymywanie i rozwijanie systemu jakości i bezpieczeństwa żywności w zakładzie (HACCP, IFS, BRC);
Aktywne uczestnictwo we wszystkich niezbędnych audytach systemu jakości, produktów i procesów w firmie;
Nadzorowanie dokumentacji systemu jakości i bezpieczeństwa żywności, w tym tworzenie kart produktów
(przygotowanie, aktualizowanie, weryfikowanie, archiwizowanie);
Przeprowadzanie oceny reklamacji towarów i sporządzanie protokołów reklamacyjnych;
Szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących norm i standardów jakościowych;
Nadzorowanie przebiegu procesów produkcyjnych;
Przygotowanie identyfikacji procesu produkcji;
Monitorowanie i weryfikacja dostawców.

Oczekujemy:









Wykształcenia wyższego z zakresu nauk żywienia- technologia żywności, towaroznawstwo lub zarządzanie jakością;
Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku w firmie produkującej żywność;
Znajomości aktualnych wersji standardów IFS i BRC oraz krajowego i unijnego prawa żywnościowego;
Samodzielności i skuteczności w dążeniu do wyznaczonych celów;
Znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2;
Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;
Gotowości do pracy w systemie zmianowym;
Chęci do nauki i rozwoju kompetencji.

Zapewniamy:








Wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod okiem doświadczonych specjalistów;
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
Atrakcyjne wynagrodzenie wzrastające adekwatnie do Twoich umiejętności;
Ciekawą I rozwijającą pracę na samodzielnym stanowisku;
Po okresie próbnym bogaty pakiet opieki medycznej;
Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie;
Udział w branżowych targach I szkoleniach.

CZEKAMY NA CIEBIE!
APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonego przez Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest firma Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o. Sp.k.. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Knyszyńska 16A/2. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

