Firma Polarica - Nordfish Foodmark Sp. z o.o. – będąca częścią Firmy Lisner Sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku:
Stażysta w Dziale Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Charzyno (pow. kołobrzeski)
Opis stanowiska:
• Wizualna kontrola śluz sanitarnych i przygotowywanie raportów z obchodów,
• Zapoznanie się z analizami chemicznymi i mikrobiologicznymi surowców, półproduktów,
wyrobów gotowych,
• Zapoznanie się z zasadami poboru prób do analizy chemicznej i mikrobiologicznej,
• Zapoznanie się z instrukcjami stanowiskowymi w celu sprawdzenia poprawności ich
wykonania,
• Pomoc w prowadzeniu stosownej dokumentacji laboratoryjnej,
• Pomoc w pracach związanych z przygotowaniem drobnego sprzętu do analizy
mikrobiologicznej oraz przygotowaniu roztworów do sterylizacji,
• Pomoc w przygotowywaniu raportów do celów statystycznych,
• Pomoc przy wprowadzaniu danych do baz danych,
• Pomoc przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów.
W ramach PŁATNEGO stażu w dziale kontroli jakości stażyści zapoznają się z zakresem prac w grupie:
technologicznej/oceny surowców/mikrobiologicznej. Aktywnie uczestniczą w projektach
projakościowych realizowanych aktualnie przez dział. Zapoznają się z zasadami funkcjonowania i
utrzymania systemów jakości.
Dołącz do nas! Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie, w międzynarodowych standardach,
• Rozwój zawodowy przy ciekawych i złożonych projektach,
• Pełne wsparcie przy wdrożeniu w obowiązki.
Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? W takim razie czekamy na Twoje zgłoszenie:
rekrutacja@lisner.com.pl o tytule: „Stażysta w Dziale Kontroli Jakości”.
Pamiętaj o zamieszczeniu odpowiedniej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję jak niżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lisner Service Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ulicy Strzeszyńskiej
38/42, zwana dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie Lisner Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Nordfish Foodmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego którym od 25 maja 2018 roku będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować
niemożnością lub odmową zawarcia umowy z Administratorem.

