
 

Obecnie szukamy kogoś, kto wzmocni nasz zespół 
 

MŁODSZY LABORANT  
KONTROLA JAKOŚCI SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, PRODUKTÓW ORAZ KONTROLA PROCESU PRODUKCJI 

OSOBA BĘDZIE RAPORTOWAŁA DO KIEROWNIKA LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI. 

 
ZADANIA NA STANOWISKU: 

 

 Prowadzenie kontroli surowców i produktów oraz kontrola międzyoperacyjna w toku produkcji 

 Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i organoleptycznych produktów, surowców oraz próbek 

międzyoperacyjnych zgodnie z normami i procedurami wewnętrznymi  

 Nadzór nad sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową, wykonywanie kalibracji i sprawdzeń 

powierzonego sprzętu oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie 

 Prowadzenie dokumentacji wykonywanych analiz  

 Terminowa i rzetelna realizacja powierzonych zadań 

 

 

PROFIL KANDYDATA:  

 

 Wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności chemik, mikrobiolog lub technolog żywności 

 Znajomość zagadnień z zakresu analityki chemicznej, pomiarów fizyko-chemicznych oraz analizy 

instrumentalnej  

 Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych mile widziana 

 Znajomość pakietu MS Office 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Łatwość komunikacji, samodzielność w realizacji powierzonych zadań 

 Sumienność i rzetelność 

 Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 Miele widziana znajomość języka angielski i/lub niemieckiego 

 

 

OFERUJEMY: 

  

 Pracę w organizacji o wieloletniej tradycji przemysłowej 

 Uczestnictwo we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania zapewniających wysoką 

efektywność i sprawność organizacyjną 

 Pracę w świetnie zarządzanej organizacji, w dobrze współpracujących zespołach nastawionych na 

rozwój wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym 

 Stabilną perspektywę biznesową, umowę o pracę oraz nowoczesne narzędzia pracy 

 Elastyczny czas pracy w systemie zadaniowym 

 Rozwój świadomości biznesowej 



 

REKRUTACJA: 

 

Zachęcamy zainteresowanych Kandydatów do aplikowania, zapewniamy pełną poufność w całym procesie 

rekrutacji. Prosimy o nadsyłanie aplikacji złożonej z życiorysu zawodowego (CV) oraz Listu motywacyjnego, na 

adres mailowy: praca@herbstreith-fox.pl. Telefon kontaktowy w kwestiach związanych z rekrutacją do HR 

Manager 519 330 970, 13 445 62 22. 

Aplikacja musi zawierać klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych Kandydata na potrzeby 

rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Pracodawca zastrzega prawo do zaproszenia do rekrutacji 

wybranych Kandydatów spełniających wymagania opisane w ogłoszeniu. 
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