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Job Title: Specjalista Kontroli Jakości ds.
Hodowli i Pasz
Chcesz budować lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość i rozwijać karierę? Dołącz do globalnego zespołu
firmy Cargill liczącego 155 000 pracowników z zaangażowaniem stosujących bezpieczne, odpowiedzialne i
zrównoważone sposoby żywienia świata. Jest to stanowisko w biznesie Salt and Protein firmy Cargill, którego
rolą jest dostarczanie zdrowych produktów spożywczych wysokiej jakości szerokiemu gronu klientów, od firm
gastronomicznych przez sklepy spożywcze, po producentów i eksporterów.

OPIS STANOWISKA
Specjalista Kontroli Jakości ds. Hodowli i Pasz będzie współpracować z kontaktami, aby pomóc w
rozwiązywaniu problemów ze zgodnością i specyfikacją klienta. Będziesz również ściśle współpracować z
fermami drobiu i wytwórnią pasz w celu koordynowania i planowania programów, które są objęte
bezpieczeństwem żywności, jakością, a także obszarami regulacyjnymi.
 
Oferta pracy dotyczy naszego zakładu Konspol Holding w Gierłatowie.

  

KLUCZOWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Przeprowadzenie inspekcji mieszanek paszowych w trakcie przetwarzania, analiza danych. 
Kontrola i weryfikacja wskaźników dobrostanu (KWI), praktyk chowu oraz parametrów na fermach. 
Przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych pod kątem niezgodności lub innych wad jakościowych.
Odpowiedzialność za koordynację funkcji jakości i regulacji dotyczących bezpieczeństwa żywności, w
tym ciągłe doskonalenie procesów, zgodność z audytami oraz pomoc w zakresie specyfikacji klientów i
kwestii jakości.
Zapewnienie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrażania nowych procedur są
wykonywane i wykonywane w odpowiednim czasie i dokładnie.
Pomoc w rozwoju i planowaniu powiązanych szkoleń.
Zapewnienie szkolenia, coaching i mentoring dla członków zespołu.
Planowanie, koordynacja i kierowanie wszystkimi programami zgodności z przepisami, laboratorium,
bezpieczeństwem żywności/pasz i jakością w tym miejscu, aby zapewnić zgodność z wymaganiami i
oczekiwaniami klientów, dostawców oraz instytucji rządowych.
Organizacja podstawowych kwestii i problemów pod bezpośrednim nadzorem, jednocześnie eskalując
bardziej złożone problemy do odpowiedniego personelu.

KWALIFIKACJE
MINIMALNE KWALIFIKACJE

Tytuł licencjata w dziedzinie pokrewnej np. Rolnictwo, Weterynaria, Zootechnika, Technologia żywności
lub równoważne doświadczenie.
Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego.
 

PREFEROWANE KWALIFIKACJE
Kwalifikacje audytora wewnętrznego.
Znajomość norm ISO 202000/ ISO TS 22002-6.
Orientacja w systemach Good Hygienic Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP) oraz
HACCP.
Prawo jazdy kat. B.
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, szkoleniowe.   

  

Benefity:
 •    Ubezpieczenie na życie

 •    Prywatna opieka medyczna
 
Nasza Oferta

Zapewniamy dynamiczną pracę w stymulującym, międzynarodowym środowisku, które pozwoli Ci rozwinąć
Twoje umiejętności i ukierunkować Twoje talenty. Oferujemy również konkurencyjne wynagrodzenie i benefity w
połączeniu z wyjątkowymi możliwościami rozwoju kariery w jednej z największych i najbardziej solidnych firm
prywatnych na świecie.

Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoje CV już dziś:  
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Śledź nas na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cargill 
 
Firma Cargill stara się być pracodawcą integracyjnym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej https://careers.cargill.com/diversity/
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