
 
 

 

Pracownik ds. badań i rozwoju nowych 

produktów. 

Firma KASKAT Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. działająca w branży mleczarskiej,  w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje 

kandydatów  na stanowisko – Pracownik ds. badań i rozwoju nowych produktów. 

Miejsce pracy Gorzów Wlkp. ul. Husarska 10 

 Główne zadania na wym. stanowisku: 

1. Opracowywanie i wdrażanie receptur nowych produktów ,   
2. Ulepszanie produktów  oferowanych przez firmę, 
3. Poszukiwanie dostawców nowych komponentów oraz urządzeń,    
4. Testowanie surowców  do produkcji nowych produktów,   
5. Sporządzanie próbek nowych lub ulepszonych produktów, przeprowadzanie oceny organoleptycznej ( smak, zapach, 

konsystencja), 
6. Wykonywanie testów porównawczych,   
7. Zlecanie badań i analiz surowców do laboratoriów zewnętrznych, raportowanie, monitorowanie i archiwizacja wyników, 
8. Przeprowadzanie kontroli i oceny organoleptycznej surowca przyjmowanego do zakładu i próbek dostarczanych przez 

dostawców pod kątem wykorzystania w nowych produktach,  
9. Wykonywanie testów porównawczych na surowcach od dostawców i rejestrowanie wyników 

(  analiza i ocena wyników), 
10. Odpowiedzialność za ład i porządek w laboratorium zakładowym. 

 
Wymagania: 

- ukończone studia kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, Bioinżynieria 
produkcji żywności lub pokrewne, możliwe zatrudnienie w trakcie studiów zaocznych.  

lub, 

- wykształcenie średnie i kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ds. badań i rozwoju w firmie produkcyjnej 
branża spożywcza,   

- znajomość zasad systemu bezpieczeństwa żywności, procedur HACCP, GMP i GHP, 

- znajomość obsługi komputera, Windows, Word, Excel, przeglądarek internetowych, 

- mile widziana znajomość j. angielskiego,  

- umiejętność pracy w zespole, 

- dobra organizacja pracy własnej, sumienność, pracowitość, samodyscyplina, 

- kandydat powinien cechować się kreatywnością, pomysłowością oraz zaangażowaniem w wykonywana pracę,    

Firma oferuje: 

1. Ciekawą pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku,  

2. Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i wykonywanej pracy. 

3. Praca na jedną zmianę. 

4. Prywatna opieka medyczna.  

5. Miłą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy.  

 

Kontakt ws. oferty pracy: tel. 660 528 504, e-mail: renata@kaskat.com 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez „KASKAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Husarska 10, 

66-400 Gorzów Wlkp., w celu realizacji procesu rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o 

wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze 

mnie dokumentach aplikacyjnych przez „KASKAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp., w celu realizacji przyszłych 

procesów rekrutacyjnych. 
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