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Koordynatora Laboratorium Kontroli Wejściowej Materiałów

woj. podlaskie

Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- Organizację i nadzór kontroli wejściowej materiałów produkcyjnych oraz podejmowanie decyzji
o dopuszczeniu ich do produkcji
- Organizację i nadzór kontroli jednorodności smaku wyrobów
- Ocenę jakości składanych w Dz. Produkcji sosów i aromatów
- Zarządzanie panelami sensorycznymi
- Rekomendowanie rozpoczęcia postępowań reklamacyjnych z udziałem reklamowanych materiałów

Oczekujemy, że posiadasz:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: poligraficzny, chemiczny, technologia żywności),
- Płynną znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, organizacyjne
- Samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, dyspozycyjność
- Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz znajomość
statystyki,
- Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu technologii druku oraz pakowania, systemów kontroli
jakości oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Jeśli spełniasz nasze oczekiwania, pragniesz odnieść sukces i chcesz rozwijać swoje umiejętności
w międzynarodowym, stabilnym koncernie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres:
British American Tobacco Polska,
ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów
lub e-mail:
rekrutacja@bat.com
z dopiskiem KLKWM/Augustów
Prosimy o dopisanie klauzuli z odręcznym podpisem: "zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.". Pragniemy podkreślić, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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