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Kierownik laboratorium /Pełnomocnik ds.
Systemów Zarządzania Jakością
Naszym klientem jest duża firma produkcyjna będąca zdecydowanym liderem w swojej branży.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy odpowiednich osób na stanowisko:
Kierownik laboratorium /Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością
Kalisz

Zakres odpowiedzialności:

●
●
●

●

organizowanie pracy laboratorium
nadzór nad oznaczaniem parametrów fizyko-chemicznych wody, ścieków
odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Jakości działającego
w firmie
weryfikację zgodności funkcjonowania systemu z aktualnymi wydaniami normy ISO

●
●
●

planowanie, organizowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych
inicjowanie działań zmierzających do rozwoju i doskonalenia systemu jakości
przeprowadzanie szkoleń dotyczących SZJ

Wymagania

●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe (w zakresie technologii żywności, biotechnologii lub chemii spożywczej)
min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
znajomość zagadnień Systemów Zarządzania Jakością w tym wymagań norm ISO
znajomość zagadnień technologii żywności
znajomość systemu HACCP będzie dodatkowym atutem
dobra znajomość języka angielskiego
znajomość obsługi pakietu MS Office

Nasz klient oferuje:

●
●

umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie
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magdalena.krolikowska@straight.pl
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