
 

CEDROB S.A. jest w pełni zintegrowaną firmą drobiarską z polskim kapitałem – dziś największym 

pracodawcą w regionie. Planujemy stały wzrost zatrudnienia w całej organizacji, co związane jest z obecną 

skalą produkcji, pozytywnymi prognozami oraz dynamicznym rozwojem firmy. 

W związku z tym poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: 

Referent ds. Zarządzania Jakością i Higieną 

miejsce pracy: Zakład Mięsa Drobiowego w Ujazdówku gm. Ciechanów 

OBOWIĄZKI: 

• nadzór nad procesem mycia i dezynfekcji zgodnie z harmonogramem obowiązującym w zakładzie 

• kontrola przestrzegania zasad higieny 

• nadzór nad przestrzeganiem wdrożonego systemu zarządzania jakością 

• weryfikacja procesów pod kątem zgodności z wymaganiami systemów jakościowych (HACCP, IFS, BRC) 

• realizacja powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi przełożonego 

• sporządzanie raportów z wykonanej pracy 

OCZEKUJEMY: 

• preferowane wykształcenie wyższe branżowe np. technologia żywności, towaroznawstwo, inżynieria 

produkcji, zootechnika, rolnictwo, biologia, chemia – nie jest to warunek konieczny 

• gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym 

• dyspozycyjność 

• zaangażowanie w wykonywaną pracę 

• dokładność 

• umiejętność rozwiązywania problemów i dobrej organizacji pracy 

• mile widziane doświadczenie 

• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

OFERUJEMY: 

• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - lidera w branży drobiarskiej 

• pracę na pełen etat 

• możliwość rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, awansu 

• wszelkie środki, szkolenia i urządzenia konieczne do wykonywania obowiązków 

CEDROB S.A.,  

06-400 Ciechanów, Ujazdówek 2A 

Szczegóły pod numerem telefonu: 881 052 007 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@cedrob.com.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli dla potrzeb danego procesu rekrutacyjnego:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku Ujazdówek 

2a, 06-400 Ciechanów, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 

 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych 

prosimy o dopisanie klauzuli: 

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez 

wyżej wskazaną firmę”. 


