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w Krakowie
SPECJALISTY DS. KONTROLI JAKOŚCI
Obowiązki:
- współpraca ze specjalistycznymi laboratoriami,
- kontrola jakości oferowanych produktów,
- prowadzenie audytu linii produkcyjnych naszych dostawców.
Wymagania:
- wyższe wykształcenie kierunkowe,
- doświadczenie w instytucjach związanych z kontrolą jakości artykułów spożywczych i chemii

gospodarczej lub przemyśle spożywczym,
- biegła znajomość języka niemieckiego.
- solidność i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, zdjęcie) w terminie
7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Plus Discount Sp. z o.o., aleja 3 Maja 9, 30-062 Kraków,
fax 012 61 71 120
e-mail: edyta_szyfner@plusdiscount.com.pl
W aplikacjach proszę zawrzeć następujące sformułowanie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.
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