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Technik Laboratoryjny
Praca na tym stanowisku polegać będzie na kontroli jakości surowców, produktu oraz monitorowaniu
procesu produkcyjnego.
Wymagania wobec kandydatów:
- wykształcenie minimum średnie techniczne w kierunku technologii żywności lub pokrewne
- mile widziane doświadczenie w przemyśle spożywczym (znajomość HACCP, GMP/GHP, itp.) oraz
znajomość norm serii ISO 9000 lub ich odpowiedników
- podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- praktyczna znajomość obsługi komputera (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, itp)
Poszukujemy kandydatów:
- potrafiących zorganizować swoją pracę
- mających zdolności analityczne i decyzyjne
- komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego na adres:

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Filia w Tyliczu
ul. Wolności 8, 33-383 Tylicz
fax.: (018) 473 13 01
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)".
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. Pozostałym kandydatom bardzo
dziękujemy za zainteresowanie.
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