SPECJALISTA DS. JAKOŚCI
Miejsce pracy: Słupno (gm. Radzymin)
Region: mazowieckie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
▪

Weryfikacja poprawności oznakowania produktów zgodnie z przepisami prawa;

▪

Tworzenie specyfikacji produktów oraz wymaganej dokumentacji technologicznej;

▪

Nadzór i prowadzenie dokumentacji systemowej;

▪

Zapewnienie właściwego funkcjonowanie systemu HACCP w zakładzie, analiza zagrożeń;

▪

Weryfikacja zgodności dokumentów jakościowych dostawców;

▪

Pobór próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do analiz laboratoryjnych.

WYMAGANIA:
▪

Wykształcenie wyższe: technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, ocena żywności,
pokrewne;

▪

Doświadczenie w pracy w dziale jakości;

▪

Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.

MILE WIDZIANE:
▪

Znajomość systemów jakości według standardów bezpieczeństwa żywności HACCP, GMP i
GHP;

▪

Znajomość norm ISO 9001, 22000;

▪

Znajomość języka angielskiego poziom B1/B2.

OFERUJEMY:
▪

Stabilne zatrudnienie w formie stażu/ umowy o pracę na pełen etat,

▪

Ciekawą i rozwojową pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

▪

Pracę w młodym i dynamicznym zespole.

W celu rekrutacji, prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie firmy
Bart w zakładce "Kariera" na dole strony.

Administratorem danych jest Bart Sp. z o.o. Sp. K.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych oraz przeprowadzanie
przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach
Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub
udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa opisane są
w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie firmy Bart w zakładce "Kariera" na dole strony.

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Norwida 4, 05-250 Słupno
tel. +48 22 666 29 94, fax +48 22 665 20 23,
info@bart.pl, www.bart.pl

