Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w okolicach Zielonej Góry, poszukujemy kandydata na
stanowisko

QUALITY MANAGER (BRANŻA SPOŻYWCZA)
/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Odpowiada za zarządzanie i rozwijanie podległego zespołu, w tym organizowanie pracy podwładnych i rozliczanie
ich z powierzonych zadań, dzielenie się wiedzą ekspercką oraz za przygotowanie i kontrolę budżetu podległej
jednostki organizacyjnej.
Nadzoruje i koordynuje wdrażanie wymagań systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu, wymagań
klientów oraz odpowiada za jego ciągłe doskonalenie.
Współodpowiada za bezpieczeństwo i jakość produktu oraz jego zgodność z wymaganiami prawa i klientów.
Przyczynia się do podnoszenia świadomości pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz
propagowania polityki jakości w firmie.
Kontroluje proces aprobaty dostawców oraz materiałów surowcowych.
Koordynuje współpracę z klientami w zakresie specyfikacji oraz spełnienia wymagań jakościowych.
Kontroluje obszar magazynów i produkcji pod katem higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności.
Koordynuje i nadzoruje pracę działu jakości.
Reprezentuje firmę podczas audytów zewnętrznych i kontroli urzędowych i analizuje systemowo wymagania
jakościowe klientów i audytorów.

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe (Technoligia Żywności)
5 lat doświadczenia na stanowisku Quality Managera w branży spożywczej lub farmaceutycznej
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
Znajomość przepisów i systemów zarządzania jakością w branży spożywczej: HACCP, BRC,
Umiejętność zarządzania zespołem
Postawa proaktywna
Bardzo dobra organizacja pracy
Rzetelność, odpowiedzialność

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: klaudia.dolata@audit.com.pl
tel. 509 251 004
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