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 na stanowisko:

TECHNOLOG
Opis stanowiska:
• Zarządzanie zespołem;
• Kontrola jakości produktów;
• Opracowywanie receptur i rozwiązań smakowych;
• Przygotowywanie dokumentacji produkcyjno-technologicznej;
• Udział w szkoleniach, targach i spotkaniach branżowych w kraju i za granicą;
• Samodzielne generowanie pomysłów na nowe produkty oraz aktywne poszukiwanie inspiracji;
• Wykonywanie i koordynowanie prac związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów.

Wymagania:
• Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku technologa przetwórstwa mięsnego;
• Zaangażowanie i determinacja 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;
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
• Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie;
• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

CZEKAMY NA CIEBIE!

APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: TECHNOLOG

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest firma Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o. Sp.k.. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Knyszyńska 16A/2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

