
 
 
 

Zakłady Mięsne Viando Sp. z o.o. Sp. k. 
poszukują aktualnie ambitnych, zaangażowanych osób do pracy na stanowisku: 

MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE KONTROLI JAKOŚCI 
Miejsce pracy: Radojewice k. Inowrocławia 

 

Opis stanowiska: 

 wykonywanie i nadzorowanie pracy związanej z odbiorem jakościowym surowców, półproduktów, 
wyrobów gotowych wraz z kontrolą warunków transportu wewnętrznego/zewnętrznego i warunków 
przechowywania; 

 posługiwanie się sprzętem kontrolno-pomiarowym; 

 prowadzenie działań doskonalących i korygujących; 

 prowadzenie procesu reklamacyjnego; 

 tworzenie i prowadzenie dokumentacji jakościowej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
procesu produkcyjnego; 

 współpraca z innymi działami firmy w zakresie doskonalenia jakości. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 mile widziane wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  
(w tym staże, praktyki, udział w projektach jakościowych); 

 dodatkowym atutem będzie znajomość systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem 
żywności; 

 nastawienie na rozwój zawodowy w obszarze jakości, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy; 

 zaangażowanie i dokładność podczas wykonywania powierzonych zadań; 

 dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (głównie: MS Word i MS Excel). 

 
Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z firmą z wieloletnią tradycją na rynku; 
 perspektywy rozwoju kompetencji w obszarze jakości poprzez uczestnictwo w profesjonalnych 

szkoleniach branżowych, wykonywanie ambitnych, samodzielnych zadań oraz uczestnictwo  
w projektach rozwojowych; 

 przyjazną atmosferę pracy w kilkuosobowym zespole; 
 pracę w oparciu o nowoczesne standardy jakościowe w branży spożywczej; 
 w przypadku relokacji oferujemy możliwość ubiegania się o mieszkanie w okolicach zakładu 

produkcyjnego. 

Zapraszamy do naszego zespołu! Aplikuj! 

Aplikacje (CV w języku polskim) prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@viando.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 

1662)”. 


