
 

NOWEL Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów pieczywa do odpieku w Polsce i Europie. 

Posiadamy jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w swojej branży. Od prawie 100 lat 

konsekwentnie budujemy swoją pozycję rynkową w oparciu o pasję, tradycję, wysoką jakość 

produktów i stały postęp technologiczny. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz doświadczeniu naszych 

pracowników zdobywamy zaufanie kolejnych pokoleń konsumentów, którzy każdego dnia chętnie 

sięgają po oferowane przez nas pieczywo. 

Nie czekaj! Dołącz do Nas! 

 

Miejsce pracy: Legionowo 

Pracując u nas zyskujesz: 

• zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę o pracę, 
• pracę w przyjaznej atmosferze w szybko rozwijającej się firmie, która łączy stabilną 

pozycję na rynku i prawie stuletnią tradycję z innowacyjną technologią, 
• możliwość zdobycia doświadczenia, 
• prywatną opiekę medyczną, 
• bony świąteczne i udział w imprezach firmowych, 
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, 
• dostęp do w pełni wyposażonej kuchni z ekspresem do kawy, 
• kompleksowe wdrożenie w Twoje przyszłe obowiązki, 
• codziennie przyjemnych zapach ciepłego pieczywa :-) 

Na tym stanowisku będziesz zajmował/a się: 

• prowadzeniem bieżącej kontroli jakości surowców, opakowań i gotowych produktów, 
• kontrola higieny na terenie zakładu produkcyjnego, 
• dbałość o zapewnienie odpowiednich standardów jakości produktów, 
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji i raportów w programie MS Excel. 

Zapraszamy osoby, które posiadają: 

• minimum średnie wykształcenie kierunkowe, 
• mile widziane doświadczenie w pracy w firmie z branży spożywczej lub w 

gastronomii, 
• skrupulatność, uważność, systematyczność, dociekliwość, 
• gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym w ruchu ciągłym. 

Zachęcamy do przesłania CV na adres kadry@piekarnianowakowski.pl 

 

 

Przesłanie do NOWEL Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych 
przez NOWEL Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Kontroler Jakości Pieczywa 
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