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Laborant
Creyf's SELECT jest częścią USG People. Specjalizuje się w rekrutacji i selekcji oraz ocenie kadr.
Oferuje planowanie karier personelu, szkolenia i Assessment Center.
Aktualnie dla naszego Klienta, producenta kuwertury czekoladowej poszukujemy kandydata/tki na
stanowisko:
Laborant
LB/02/2006/LDZ
Łódź

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało m.in. pobieranie
prób ze środków spożywczych, pobieranie wymazów ze środowiska produkcji oraz wykonywanie
analiz mikrobiologicznych prób surowców, wyrobów gotowych i środowiska produkcji. W wyniku
prowadzonej analizy otrzymanych wyników badań osoba odpowiedzialna będzie za podejmowanie
decyzji o dalszym przebiegu produkcji . Osoba zatrudniona na stanowisku laboranta nadzorować
będzie również magazyn próbek archiwalnych surowców i produktów.
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wykształcenie min. średnie (Technikum spożywcze), mile widziane wyższe (mikrobiologia,
technologia żywności)
mile widziane doświadczenie w laboratorium mikrobiologicznym lub fizyko- chemicznym
znajomość technik analizy laboratoryjnej fizycznej i chemicznej
znajomość technik pracy mikrobiologicznej i interpretacji otrzymanych wyników
podstawy znajomości systemu HACCP
dobra znajomość języka angielskiego
dobra znajomość obsługi komputera w ramach pakietu MS Office
aktualna książeczka zdrowia SANEPID
duża dyspozycyjność ( praca w systemie 3 zmianowym)
bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy
odpowiedzialność
sumienność

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na adres:
monika.joachimiak@creyfs.pl
Creyf’s Polska
Ul. Piotrkowska 111
90-425 Łódź
Prosimy o podanie w temacie wiadomości: numeru referencyjnego oraz swojego nazwiska i imienia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
monika.joachimiak@creyfs.pl
http://www.creyfs.pl
Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę Creyf's Polska Sp. z o.o. (zgodnie
z ustawą z dn. 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883)" .
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