
 

Wipasz S.A. od ponad 20 lat specjalizuje się we 
wdrażaniu najnowocześniejszych technologii produkcji dla polskiego przemysłu spożywczego w branży 

paszowej i drobiarskiej. Czując się odpowiedzialnym za zdrowe i bezpieczne żywienie ludzi, chcemy, żeby nasi 
konsumenci kupowali żywność z pełną świadomością i przekonaniem dobrego wyboru. 

Sukcesy jakie odnosi nasza Firma zawdzięczamy pracownikom o otwartych umysłach, chłonnych 
najnowocześniejszych rozwiązań, którzy identyfikując się z wizją Zakładu poprzez sumienne i innowacyjne 

wykonywanie swoich obowiązków, przyczyniają się do jego rozwoju. 

W związku z tym zatrudnimy osobę do podjęcia pracy na stanowisku: 

 

Główny technolog ds. Rozwoju i Implementacji Nowego Produktu 

Miejsce pracy: Dział Rozwoju i Marketingu, Zakład Drobiarski w Mławie 

Zakres obowiązków:  

 Inicjowanie, wprowadzanie i nadzorowanie procesu wdrażania nowych produktów opartych 

na mięsie drobiowym 

 Tworzenie receptur nowych produktów typu Convenience oraz innych opartych na mięsie 

drobiowym 

 Współpraca z dostawcami składników: testowanie i dobór surowców oraz półproduktów  

 Koordynacja badań i prób technologicznych 

 Planowanie, opracowywanie i wdrażanie procesów technologicznych  

 Ustalanie parametrów technologicznych potrzebnych do skalkulowania kosztów wytworzenia 

nowych produktów 

 Podejmowanie działań optymalizujących i usprawniających procesy produkcyjne 

 Wsparcie technologiczne podczas spotkań handlowych  

 

Wymagania:    

 Doświadczenie w branży przetwórstwa mięsa drobiowego (dania typu Convenience) -         

minimum 5 lata z udokumentowanym portfolio wdrożeń  

 Znajomość linii technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia prób technologicznych  

 Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów – od fazy projektu, do uruchomienia ma-

sowej produkcji 

 Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: Technologia Żywności - pokrewne) 

 Kreatywność i nieszablonowe myślenie 

 Nastawienie na cel i realizację zadań 



 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Znajomość pakietu Ms Office 

 Mile widziane zamiłowanie do gotowania i odkrywania nowych smaków  

 

Oferujemy: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń  

 Narzędzia pracy niezbędne do wykonywana powierzonych zadań  

 Możliwość uzyskania mieszkania służbowego 

 Wysoki poziom samodzielności 

 Uczestnictwo w najważniejszych eventach branży  

 Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w Dziale Rozwoju i Marketingu 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wyselekcjonowanymi kandydatami.  

 

Dołącz do nas i przekonaj się, że praca w Wipasz oznacza ciągły rozwój i satysfakcję! 

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 

Olsztyn, 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 Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 

Olsztyn, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

 


