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wiek do 40 lat
bardzo dobra znajomość j.angielskiego
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
wyższe wykształcenie (najlepiej techniczne / biologiczne /chemiczne)
bardzo dobra znajomość norm ISO 9001:2000 i HACCP
ukończony kurs audytora wewnętrznego (najlepiej audytora wiodącego)
minimum 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z kontrolą lub zapewnieniem jakości znajomość
polskiego prawa żywnościowego
doświadczenie w kontroli jakości
znajomość pracy w laboratorium zakładowym
doświadczenie w pracy w firmie posiadającej system jakości wg norm ISO
prawo jazdy kat. B
punktualność oraz perfekcyjna organizacja czasu pracy
umiejętność pracy w zespole

●
●

dokładność
komunikatywność

OFERUJEMY:
●
●

stabilizację zatrudnieniapracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
szerokie możliwości rozwoju

KONTAKT:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, listem motywacyjnym na adres
e-mail, lub pocztą na adres:
Techno-Service S.A.
ul. Macierzy Szkolnej 4,
80-308 Gdańsk
Sabina Markowicz z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: Pełnomocnik ISO Prosimy
o dopisanie klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych'.
E-mail: Odpowiedź na ogłoszenie

http://laboratoria.net/home/10498.html
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