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Kierownik ds. Kontroli Jakości
Grafton Recruitment
Naszym Klientem jest renomowany koncern branży spożywczej. Obecnie poszukujemy osoby na
stanowisko
Kierownika ds. Kontroli Jakości
Ref. 15342
Poznań
Obowiązki:

●
●
●
●

●
●

Wdrażanie opracowanej strategii zarządzania jakością w firmie
Bieżąca aktualizacja zadań z zakresu kontroli oraz zarządzania jakością
Nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawowych w zakresie kontroli oraz zapewnienia jakości
Nadzorowanie przestrzegania zasad ustawowych w zakresie działania służb weterynaryjnych, PIH,
SANEPID
Zarządzanie Działem Kontroli Jakości
Współpraca z innymi działami przy przeprowadzaniu wewnętrznych audytów jakościowych

●

Audyt dostawców surowców, produktów handlowych i poddostawców w zakresie realizacji założeń
jakościowych

Wymagania:
●
●

●
●
●
●

Wykształcenie wyższe(preferowane towaroznawstwo, technologia żywności, weterynaria)
Kilkuletnia praktyka na stanowisku kierowniczym w branży spożywczej w obszarze zapewnienia
jakości
Doskonała znajomość zagadnień związanych z kontrolą i zapewnieniem jakości
Doświadczenie w kierowaniu zespołem
Zdolności analityczne i przywódcze
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie listu motywacyjnego oraz cv z podaniem numeru
referencyjnego na adres:
poznan@grafton.pl

http://laboratoria.net/home/10560.html
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dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
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