Chętnie wychodzisz z inicjatywą i łatwo nawiązujesz kontakty? Potrafisz dążyć do celu i realizować założone plany?
W takim razie ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Miejsce pracy: PARZEW, gm. Kotlin
CO OFERUJEMY:
Atrakcyjne
wynagrodzenie

Możliwość zdobycia
wiedzy w zakresie
profesjonalnego
prowadzenia projektów
międzynarodowych

Inwestujemy w Twój
rozwój i możliwość
podnoszenia kwalifikacji

Pracę w młodym,
ambitnym zespole,
z pozytywną energią 

Uczestnictwo
w innowacyjnych
projektach

Ubezpieczenie
grupowe

Możliwość rozwoju
i awansu w strukturach
firmy

Atrakcyjny pakiet
benefitów, m.in.:
- karta MultiSport
- bony świąteczne

Stabilne warunki
oraz zatrudnienie
w oparciu o umowę
o pracę

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:









Sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja specyfikacji wyrobów gotowych
Sporządzanie dokumentacji tj. oświadczeń, kwestionariuszy oraz deklaracji zgodnie z potrzebami klientów
Weryfikacja etykiet zgodnie z wymaganiami prawnymi
Prowadzenie dokumentacji systemowej (System Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z FSSC 22000)
Przygotowywanie obszarów produkcyjnych do inspekcji i audytów oraz udział w ich przebiegu
Prowadzenie działań wyjaśniających w przypadku incydentów i odchyleń jakościowych
Inicjowanie zmian w systemie zarządzania jakością w celu jego ciągłego doskonalenia
Udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących jakości produktów

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:









Wykształcenia wyższego kierunkowego lub pokrewnego
Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (mile widziana znajomość innych języków obcych)
Motywacji i zdolności szybkiego uczenia się
Znajomości zagadnień i procedur związanych z kontrolą jakości oraz zasad SBŻ
Gotowości do rozwoju osobistego, samodzielnego poszukiwania rozwiązań, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
Dobrej znajomości środowiska Windows (szczególnie Excel)
Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
Mile widziane doświadczenie związane z powyższymi zagadnieniami

BRZMI CIEKAWIE?
CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ
więcej o nas na paula.com.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@paula.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora, którym jest FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na
stanowisko Młodszy Specj.ds. zarządzania jakością. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie.”
Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu

