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Lider Projektów Przemysłowych - Branża
spożywcza
Silliker Polska Sp. z o.o oddział jednej z największej międzynarodowej sieci firm
konsultacyjno-badawczych, działającej w 16 krajach i 45 lokalizacjach. W związku z dynamicznym
rozwojem na rynku polskim, poszukuje osoby na stanowisko:
Lider Projektów Przemysłowych - Branża spożywcza
Miejsce pracy: Warszawa, Poznań, Łódź
Region: mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie
nr.-ref.:LPPJV
Opis stanowiska:
●
●

Rozwój i nadzorowanie projektów analitycznych skierowanych do producentów branży spożywczej
Odpowiedzialność za nadzorowanie realizacji i rozwój projektów

●
●
●
●

Merytoryczne wspieranie klientów oraz ciągły rozwój oferty
Pełna gotowość do wyjazdów do klientów
Aktywna komunikacja wewnątrz grupy Silliker w celu optymalizacji ofert
Aktywne poszukiwanie nowych obszarów usług analitycznych

Wymagania:
●

●

●
●
●
●
●

Wykształcenie wyższe w kierunku Technologia Żywności, Weterynaria, Chemia Spożywcza lup
pokrewne
Doświadczenie w dziale jakości, R&D lub laboratorium firmy produkcyjnej lub usługowej branży
spożywczej
Wiedza i zainteresowania ukierunkowane na jakość i bezpieczeństwo żywności
Umiejętności managerskie
Dobra znajomość języka angielskiego
Prawo jazdy kategorii B
Chęć rozwoju zawodowego związanego z pracą w firmie o międzynarodowym zasięgu

Oferujemy:
●
●

●
●

pracę w młodym, dynamicznym zespole z możliwością rozwoju zawodowego
możliwość budowania pozycji zawodowej w międzynarodowym środowisku pracy oraz współpracy
z najlepszymi firmami z branży spożywczej
pakiet socjalny
intensywny program szkoleniowy w tym w innych krajach europejskich

CV prosimy wysyłać na adres:
j.olejnik@silliker.pl

Zapewniamy pełną poufność informacji, zastrzegamy prawo do odpowiedzi tylko do wybranej części
kandydatur.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
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