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Asystent ds. systemów jakości
Chipita Poland Sp. z o.o., wiodąca firma z branży FMCG w sektorze przekąsek, producent rogalików
7Days, jak również przekąsek Bake Rolls poszukuje kandydatów na stanowisko:
Asystent ds. systemów jakości
Tomaszów Mazowiecki
Nr Ref.: A/03/01/TM

Oczekiwane kwalifikacje:

●
●
●
●
●
●

wyższe wykształcenie techniczne, preferowane kierunki: mikrobiologia lub technologia żywienia
min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z kontrolą i zapewnieniem jakości
bardzo dobra znajomość norm ISO 9001:2000 i HACCP
znajomość pracy w laboratorium
biegła znajomość j. angielskiego
ukończony kurs audytora wewnętrznego

●
●
●
●
●

obsługa aplikacji biurowych (MS Office)
wysokie kompetencje analityczne
sumienność, dokładność, punktualność
doskonałe umiejętności organizacyjne
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Zainteresowanych zapraszamy do przesłania aplikacji: CV i listu motywacyjnego w języku polskim
i angielskim, z oznaczeniem w temacie nr referencyjnego stanowiska, pod nr faksu 0-22 54-54-151
lub na adres:
rekrutacja@chipita.pl
Nadesłane dokumenty powinny zawierać następujące oświadczenie Kandydata: ”Wyrażam zgodę na
umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Chipita Poland Sp. z o.o. oraz ich
przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dn. 29.08.1997r.”
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