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KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z kapitałem zagranicznym, zlokalizowanej w okolicach
Poznania poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
nr ref.: AO/KKJ-PO/2111

Zakres obowiązków:

●
●
●
●
●

Organizacja i nadzór merytoryczny nad pracą laboratorium
Nadzór nad badaniem surowców i wyrobów gotowych
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod oceny jakości surowców i wyrobów gotowych
Ocena jakości surowców i wyrobów gotowych
Doskonalenie metod oceny jakościowej surowców i wyrobów gotowych

●
●

Rejestracja i analiza wyników badań
Przygotowywanie materiałów związanych z reklamacjami

Wymagania:
●

Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: technologia żywności, farmacja, zootechnika,
biotechnologia,biologia) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile
widziana znajomość języka rosyjskiego Doświadczenie na podobnym stanowisku Dobrej
organizacji pracy własnej i podległego zespołu

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie listu motywacyjnego oraz cv z podaniem numeru
referencyjnego na adres:
BIGRAM S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
tel. 61 / 859 44 42
fax. 61 / 859 44 40
e-mail: bigram.poznan@bigram.pl
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik
Ustaw Nr 133 Poz. 883). Nasz Klient zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami.
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Informacje dnia: Dziś Blue Monday czyli "najbardziej depresyjny dzień roku" W czwartek poznamy
zwycięzców konkursu Popularyzator Nauki 2020 Zdrowa dieta ze szkodliwymi wstawkami gorzej
działa WHO wzywa do rozpoczęcia w ciągu 100 dni szczepień SARS-CoV-2 może zakażać komórki
nerwowe i uszkadzać mózg? Szczepionka mRNA na COVID-19 to produkt czysty, świetnie
przebadany Dziś Blue Monday czyli "najbardziej depresyjny dzień roku" W czwartek poznamy
zwycięzców konkursu Popularyzator Nauki 2020 Zdrowa dieta ze szkodliwymi wstawkami gorzej
działa WHO wzywa do rozpoczęcia w ciągu 100 dni szczepień SARS-CoV-2 może zakażać komórki
nerwowe i uszkadzać mózg? Szczepionka mRNA na COVID-19 to produkt czysty, świetnie
przebadany Dziś Blue Monday czyli "najbardziej depresyjny dzień roku" W czwartek poznamy
zwycięzców konkursu Popularyzator Nauki 2020 Zdrowa dieta ze szkodliwymi wstawkami gorzej
działa WHO wzywa do rozpoczęcia w ciągu 100 dni szczepień SARS-CoV-2 może zakażać komórki
nerwowe i uszkadzać mózg? Szczepionka mRNA na COVID-19 to produkt czysty, świetnie
przebadany
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