Jesteśmy firmą z branży spożywczej. Naszej gamie produktów oferujemy mięso indycze.
Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produkt Naszym klientom.
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
(miejsce pracy: Płomykowo gmina Santok , około 15 km od Gorzowa Wlkp. )













Opis stanowiska:
merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad wynikających z
przepisów prawa żywnościowego, GMP, GHP, HACCP oraz wdrożonych standardów GFSI
opracowywanie materiałów i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa
żywności HACCP oraz pozostałych zasad wynikających z SZJ
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu jakości,
opracowywanie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością, zgodnie ze
standardami GFSI
organizowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych
usprawnianie, wdrażanie, dokumentowanie systemu jakości
reprezentowanie firmy podczas audytów certyfikujących
koordynacja i nadzór nad audytami zewnętrznymi oraz kontrola realizacji działań z nimi
związanych oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi
planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów zarządzania
nadzorowanie przestrzegania wdrożonych procedur i instrukcji systemowych;
nadzór nad procesem rozpatrywania reklamacji,
nadzór nad praca zespołu mającego na celu ustalanie przyczyn oraz wdrażanie działań
korygujących i zapobiegawczych











Oczekiwania:
wykształcenie wyższe techniczne wykształcenie wyższe, kierunkowe: zarządzanie jakością,
technologia żywności lub pokrewne;
widziana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
znajomość systemów Zarządzania jakością
znajomość zagadnień związanych z procesami jakościowymi w firmie produkcyjnej
samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
doskonała organizacja pracy
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
biegła obsługa komputera: środowisko Windows, pakiet Ms Office, Internet;
łatwość uczenia się, chęć rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia;
rzetelność, punktualność, odpowiedzialność;








Oferujemy:
umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
pracę od poniedziałku do piątku, w systemie 1-zmianowym
pracę w prężnym zespole z bardzo dobrą i przyjazną atmosferą środowiska pracy
atrakcyjne wynagrodzenie i premię zadaniową
narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków
możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia zewnętrzne



Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV : mail: sekretariat@ekpols.pl.
Kontakt telefoniczny 95 7283-925
Firma EKPOLS Sp. z o.o. Płomykowo 28, 66-431 Santok .

