Stokrotka sp. z o.o. - jesteśmy polską firmą, działającą na rynku od 1994r. Mamy sieć ponad 350
sklepów spożywczych w całej Polsce oraz własne magazyny logistyczne. Zatrudniamy powyżej 8000
osób (w centrali w Lublinie ponad 400) i nadal dynamicznie się rozwijamy. Stawiamy na wartości,
które określają nas i naszych pracowników jako zgrany zespół mający wspólny cel. Więcej o nas na
www.stokrotka.pl

Obecnie do Centrum Dystrybucyjnego w Teresinie (pow. sochaczewski) poszukujemy pracownika na stanowisko

KONTROLER JAKOŚCI
Miejsce pracy: Teresin
Nr Ref. KJ/Teresin








Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
Kontrola jakości produktów świeżych wg obowiązujących norm (m.in. warzywa, owoce)
Decyzyjność w kwestii przyjęcia bądź zwrotu dostawy w oparciu o normy jakościowe,
Jakościowy odbiór artykułów świeżych,
Ocena prawidłowości znakowania produktów
Bieżąca współpraca z dostawcami i producentami
Prowadzenie dokumentacji jakościowej







Nasze oczekiwania:
Wykształcenie min. średnie (mile widziane wykształcenie technologia żywności, towaroznawstwo)
Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
Asertywność, umiejętność podejmowania decyzji
Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
Czynne prawo jazdy kat. B





Mile widziane:
Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze z asortymentem świeżym
Znajomość zasad analizy sensorycznej
Wiedza nt. systemów GHP, GMP oraz HACCP





Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Atrakcyjny pakiet socjalny
Pracę w dużej, rozwijającej się firmie

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu
- prześlij swoje CV na adres rekrutacja@stokrotka.pl
(w tytule maila wpisz „KJ/Teresin”)
Gwarantujemy poufność. Odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest "Stokrotka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (ul. Projektowa 1, 20-209
Lublin). Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502) oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Jednocześnie
informujemy,
że
bez
poniższego
oświadczenia
Pan/Pana
aplikacja
nie
będzie
rozpatrywana.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Stokrotka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1,
20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Stokrotka spółka z o.o., zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182)".

