ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK Sp z o.o. Sp. K. powstały w 1991 roku. To jeden z najnowocześniejszych zakładów branży
mięsnej w Polsce północnej. Jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości wyrobów wędliniarskich. Za główny
cel stawiamy sobie jakość naszych produktów oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Aktualnie poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu jako

GŁÓWNY TECHNOLOG PRODUKCJI
Miejsce pracy: Jankowo Gdańskie (Kowale)

Zadania na stanowisku:
• Przygotowywanie, nadzorowanie aktualności i kompletności dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej;
• Kontrolowanie poprawności przebiegu produkcji z uwzględnieniem jakości produktu końcowego, kosztów
wytworzenia i zgodności z normami technologicznymi;
• Samodzielne generowanie pomysłów na nowe produkty oraz aktywne poszukiwanie inspiracji;
• Ustalanie i realizowanie harmonogramu kontroli procesów technologicznych;
• Współpracowanie z pozostałymi działami firmy w celu realizacji produkcji;
• Działania mające na celu optymalizację i usprawnianie realizacji produkcji;
• Koordynowanie badania prób technologicznych, ustalanie parametrów;
• Zarządzanie danymi konstrukcyjnymi i zestawieniami materiałowymi;
• Planowanie, opracowanie i wdrażanie procesów technologicznych;
• Kierowanie pracą podległych pracowników.
Wymagania:
• Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku technologa przetwórstwa mięsnego;
• Zaangażowanie, samodzielność w działaniu, kreatywność oraz pomysłowość;
• Praktyczna znajomość ustawodawstwa żywnościowego, systemu HACCP;
• Wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności;
• Otwartość na nowe wyzwania i doświadczenia.
Oferujemy:
• Po okresie próbnym bogaty pakiet medyczny;
• Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie;
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.

CZEKAMY NA CIEBIE!
APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: TECHNOLOG
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów
rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki."

