
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

Jakie będą Twoje zadania?

  Bieżące rozliczanie i kontrolowanie 
produkcji  

  monitorowanie stanów magazynowych
  analiza raportów produkcyjnych
  kontrola ewentualnych ubytków 
  pomoc administracyjna w dziale 
produkcji i na magazynie 

  przeprowadzanie cyklicznych kontroli 
ilościowych i jakościowych 

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wyślij nam swoje CV na adres:
e-mail: rekrutacja@michnafood.pl

Masz pytania? Zadzwoń kom.: (+48) 797 335 569

www.michnafood.pl

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PRODUKCJI
miejsce pracy: zakład produkcyjny w Nidzicy

Michna Food Sp. z o.o. Sp. k.
producent wysokiej jakości tradycyjnych wyrobów z mięsa wieprzowego w Polsce,

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w zakładzie produkcyjnym na stanowisko:

Czego oczekujemy od Ciebie?

  samodzielności, dokładności, 
spostrzegawczości, zaangażowania i 
wysokiej motywacji do pracy

   dyspozycyjności
   mile widziana znajomość systemów 
zarządzania jakością ISO i HACCP

  posiadania kultury bezpieczeństwa i 
higieny pracy

  posiadania wysokiej kultury osobistej 
i umiejętności komunikowania się w 
pracy zespołowej
  umiejętności obsługi komputera i 
pakietu MS Office

Co oferujemy?

  zatrudnienie w przyjaznym rodzinnym 
polskim przedsiębiorstwie ze 100 
letnią tradycją, w nowo uruchomionym 
i kompleksowo zmodernizowanym 
zakładzie przy udziale nowoczesnych 
technologii  
  stabilność i możliwość wieloletniego 
zatrudnienia w perspektywicznie 
zarządzanym przedsiębiorstwie 
o odpowiednio zorganizowanej 
strukturze pracy
  poczucie własnej wartości w 
organizacji
  udział w corocznych szkoleniach 
umożliwiających rozwój społeczny i 
zawodowy

  otrzymanie dodatkowych benefitów, 
np. karty umożliwiającej korzystanie 
z wybranych punktów aktywności 
sportowej

facebook/Michna-Food

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji 
na niniejszym stanowisku lub do czasu wycofania Twojej zgody na ich dalsze przetwarzanie. 
Jeżeli chcesz, aby Twoje dokumenty aplikacyjne pozostały w naszej bazie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, dodatkowo umieść w Twoich dokumentach 
aplikacyjnych klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 
Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej: www.michnafood.pl/obowiazek-informacyjny-rekrutacja 

http://www.michnafood.pl
https://www.facebook.com/Michna-Food-106749724294616/
https://www.michnafood.pl/obowiazek-informacyjny-rekrutacja

