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Zakres odpowiedzialności:
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●
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●
●

kieruje pracą i sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją zadań w laboratorium;
inicjuje weryfikacje programów badań dla RM;
inicjuje i wdraża nowe metody badań; przygotowuje, weryfikuje i uaktualnia procedury i instrukcje
zapewniajżce właściwe funkcjonowanie laboratorium;
interpretuje wyniki niezgodne ze specyfikacjami jakościowymi i podejmuje odpowiednie decyzje
oraz definiuje konieczne działania naprawcze;
podejmuje decyzje dotyczące zwolnienia/zatrzymania badanych materiałów;
zapewnia spełnienie przez laboratorium wymagań z zakresu ISO 9001, ISO14001 i OHSAS18001;
realizuje audyty wewnętrzne z zakresu OHSAS18001, ISO14001, ISO9001;
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nadzoruje wykonywane przez laboratorium analizy sensoryczne, fizyko-chemiczne
i mikrobiologiczne;
administruje bazą danych reklamacji dostawców;
realizuje proces reklamacji z dostawcami RM i PM;
nadzoruje higienę produkcji.

Idealny kandydat powinien posiadać:
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wyższe wykształcenie (Technologia Żywności / Biotechnologia, Towaroznawstwo);
3 - letni staż pracy w przemyśle spożywczym lub przy diagnostyce żywności w laboratorium;
minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
umiejętność kierowania zespołem;
komunikatywność;
kreatywność;
dyspozycyjność;
znajomość legislacji z zakresu żywności oraz normy ISO 9001;
biegłą obsługę PC.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie
danych osobowych z dopiskiem "Kierownik laboratorium" w terminie do 10.05.2006 na adres:
rekrutacja.poznan@unilever.com
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - strona www.laboratoria.net
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