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Kierownik Działu Produkcji
ADECCO POLAND Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera
wśród firm doradztwa personalnego. W Polsce działamy od 1994 roku. Osiągamy sukcesy na polu
pracy czasowej, rekrutacji pracowników, outsourcingu, try&hire oraz outplacementu.
Poszukuje na terenie województwa świętokrzyskiego osoby na stanowisko:
Kierownik Działu Produkcji
Nr Ref.: KP/01/06

Wymagania:

●
●
●
●

wykształcenie wyższe techniczne: technologia żywności (spec. Cukiernictwo, Przetwórstwo zbóż)
min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży spożywczej
umiejętność planowania produkcji i delegowania zadań
dyscyplina wewnętrzna i motywacja

●
●
●
●
●

zdolności interpersonalne i chęć do pracy w grupie
samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy
umiejętność samodzielnej realizacji zadań
zdolność analitycznego myślenia
kreatywność i zaangażowanie w pracy

Oferujemy:

●

atrakcyjne warunki pracy i płacy, adekwatne do posiadanych kompetencji i umiejętności

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania aplikacji oznaczonej w temacie numerem referencyjnym
na adres:
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Duża 3, 25-304 Kielce
fax: /41/ 341 53 66
kielce@adecco.pl
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - stona www.laboratoria.net
Zapraszamy do rejestracji bezpośredniej na www.adecco.pl
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/.
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