
                  
            
 
 
 
 

 
 

ANIMEX FOODS jest największą na rynku polską firmą specjalizującą się w produkcji 

wędlin i mięsa. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak: 

Krakus, Berliniki, Morliny, Yano, Mazury czy Morlinki.  

Aktualnie poszukujemy odpowiedniej osoby, która wesprze Nasz zespół na stanowisku: 

 

Asystenta ds. Kontroli Jakości 
Miejsce pracy: Szczecin Dąbie 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI: 

• Zapewnienie właściwej jakości towarów kierowanych do obrotu handlowego 

• Przeprowadzanie identyfikowalności procesu produkcji 

• Ocena reklamowanych towarów i bieżące sporządzanie protokołów reklamacyjnych 

• Przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad sanitarno-higienicznych, HACCP, PPOŻ 

• Weryfikacja stanu sanitarno-higienicznego zakładu 

• Przeprowadzanie kontroli procesu produkcji na zgodność z obowiązującymi zasadami HACCP, GMP, GHP oraz standardów 
jakościowych 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 

• Wykształcenia wyższego (technologicznego) – mile widziana specjalizacja z zakresu technologii mięsa 

• Znajomości zagadnień dotyczących przetwórstwa mięsnego 

• Dyspozycyjności  – pracujemy w systemie 3-zmianowym 

• Odporności na warunki stresowe 

• Wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych zdolności interpersonalnych 

• Dobrej znajomość środowiska MS Office  

• Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 
 

OFERUJEMY: 

• Bezpieczeństwo ekonomiczne - umowa o prace na zastępstwo + premia kwartalna,  

• Pakiet benefitów -wczasy  pod gruszą,  Karta MULTISPORT lub dofinansowanie do zakupu biletów np. do kina,  ZFŚS, 
paczki świąteczne i bony,  prywatna opieka medyczna LUX MED. 

• Rozwój – udział w realizacji ciekawych projektów, współprace w ramach grupy ANIMEX w doświadczonym zespole 
specjalistów 

• Przynależność- praca w zespole w atmosferze wzajemnego wspierania się i wymiany doświadczeń 

• Aktywność – grupy sportowe - biegacze, kolarz, piłka nożna i siatkowa, spartakiady międzyzakładowe Animex 

      Dołącz do nas! 
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.  

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przekazanie CV.  

APLIKUJ 
Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Twoja oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta„ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Podmiot prowadzący rekrutację oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane 

porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl  moich danych osobowych zawartych w CV i 

wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, iż zostałem 

poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie 

zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji: 
 http://www.animex.pl/wp-content/uploads/2018/05/6-KlauzulaInformacyjnaDlaKandydatowDoPracy.pdf 

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacje-3355-25-1026-rfi.html
http://www.animex.pl/wp-content/uploads/2018/05/6-KlauzulaInformacyjnaDlaKandydatowDoPracy.pdf

