
 

Grupa Kapitałowa GRAAL jest liderem branży przetwórstwa ryb w Polsce, a marki Grupy: Graal, 

SuperFish i Kuchnia Staropolska są dostępne we wszystkich sieciach sklepów w Polsce. 

Produkty Grupy są również obecne pod markami partnerów z całego świata. 

 

Polinord w Kartoszynie, należący do Grupy Kapitałowej GRAAL to jeden 

z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów konserw rybnych w 

Europie. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy pracowników na stanowisko: 

 

Inspektor Kontroli Jakości 
 

Miejsce pracy: Zakład Produkcyjny Polinord w Kartoszynie k/Wejherowa 

 

Damy Ci możliwość robienia tego, co lubisz:  

 Kontrola i ocena jakości oraz bezpieczeństwa dostaw surowców rybnych, dodatków, 

opakowań, etykiet etc. 

 Bieżąca kontrola produkcji pod kątem wymagań zgodności ze specyfikacją  

i udokumentowanym systemem HACCP, kontrola międzyoperacyjna 

 Kontrola warunków sanitarno-epidemiologicznych zakładu 

 Kontrola prawidłowości znakowania opakowań jednostkowych oraz opakowań 

transportowych 

 Weryfikacja procesu produkcyjnego, w tym krytycznych punktów kontroli w ramach 

obowiązującego systemu HACCP 

 Prowadzenie okresowych kontroli warunków składowania, jakości surowców rybnych  

i pomocniczych przeznaczonych do produkcji 



 Dokumentowanie wyników z prowadzonych czynności kontrolno-pomiarowych  

z obowiązującymi procedurami 

 Raportowanie wszelkich nieprawidłowości zaobserwowanych podczas procesu produkcyjnego 

W zamian oczekujemy od Ciebie:  

 Doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie branży spożywczej; 

 Wykształcenia min. średniego związanego z zarządzaniem jakością lub technologią żywności; 

 Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym (6-14; 14-22; 22-6); 

 Analitycznego myślenia; 

 Dokładności i wysokiego poczucia odpowiedzialności za powierzony obszar; 

 Umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów; 

 Staranności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

Możemy Ci zaoferować:  

 zatrudnienie na umowę o pracę; 

 świadczenia dla pracowników (w tym bony świąteczne, świadczenia medyczne i 

ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach); 

 spotkania integracyjne i uroczystości okolicznościowe dla rodzin; 

 rozwój i możliwość awansu; 

 dobrą i przyjazną atmosferę pracy. 

  

Zgłoś się do nas i zacznij pracę w Grupie GRAAL! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacjazpo@graal.pl  

 

mailto:rekrutacjazpo@graal.pl

