Оголошення вакансії співробітник лабораторії (ч/ж/і)
Як один з найбільш передових і сучасних заводів з сублімованої кави в Європі, ми шукаємо
активного співробітника лабораторії для нашого заводу. Маючи близько 90 співробітників і
виробничу потужність 4,500 тонн на рік, Norddeutsche Kaffeewerke GmbH, член Strauss Coffee,
належить до міжнародних і середніх виробників у харчовій промисловості.
Ми шукаємо співробітника для лабораторії нашого заводу в найкоротші терміни.
Робочий час - 40 годин/тиждень.
Ваші завдання:
• Перевірка вхідних і вихідних товарів шляхом відбору і забору зразків, а також за
допомогою лабораторних досліджень
• Документування робочих процесів, результатів, методів аналізу та регламентів
калібрування
• Участь в розробці нових продуктів і методів експертизи
• Калібрування / регулювання приладу
• Аналіз продукції
• Видача замовлень на екстерні аналізи
• Дотримання всіх правил гігієни і ХАССП в лабораторії
Ваш профіль:
• Закінчене навчання на лаборанта або техніка в області харчових технологій
• Мінімальний професійний досвід: 2-3 роки в порівняній діяльності
• Добрі ІТ-навички в сфері MS Office
• Уважність і акуратна робота
• Техніко-фізичне розуміння
• Вміння працювати в команді
• Дуже хороша здатність концентруватися
• Аналітично-логічне мислення
• Надійність
• За певних умов, сертифікат відповідно до Закону про інфекційний захист для
працівників харчового сектору
• Принаймні хороші знання англійської (B2) або німецької мови
Ми пропонуємо поряд з іншим:
Norddeutsche Kaffeewerke GmbH пропонує Вам амбіційну та різноманітну роботу з відповідною
винагородою. Ви будете працювати в сучасному робочому середовищі з плоскими ієрархіями і
короткими шляхами прийняття рішень. Ви можете очікувати довгострокової перспективи на
майбутнє з унікальною технологією на одному з розвивающихся ринків.





Перспективи професійної діяльності
Виплати бонусів
Спеціальна відпустка
Пільгове харчування

Norddeutsche Kaffeewerke GmbH






Виплата різдвової винагороди
Капіталоформуючі виплати
Внутрішні продажі кави
Корпорптивне додаткове медичне
страхування.
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