Az 1997-ben alapított Fornetti Kelet-Közép Európa legnagyobb fagyasztott pékáru gyártója. Megalapítása óta folyamatos
fejlesztés és fejlődés jellemzi. A piacon trendet teremtő, folyamatosan megújuló termékei jelenleg Európában összesen 8000
értékesítési ponton – fele részben a franchise és „In-Store-Bakery” – „Pékség a boltban” hálózatában Fornetti márkanév alatt,
illetve fele részben a retail szektorban 14 országban 18 partnerrel együttműködve 4000 sütési ponton jutnak el közvetlen a
fogyasztókhoz.
Elhivatottak vagyunk abban, hogy szigorú élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szabályok mentén, felelősséggel előállított
termékeink által értéket adjunk, és büszkék vagyunk arra, hogy naponta egy millió fogyasztó tartja pékáruinkat érdemesnek újra
vásárlásra.

A töretlen fejlődés biztosításának érdekében keressük vállalatunk új

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IGAZGATÓJÁT
A pozíció felelősségei és feladatai:
o A vállalat minőségügyi politikájának folyamatos fejlesztése, korszerűsítése, törvényi megfelelőségének
biztosítása
o Minőségirányítási és minőségellenőrzési folyamatok felügyelete, folyamatos korszerűsítése a kimagasló
élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénia jegyében
o Raktározási és gyártási folyamatokhoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági és minőségellenőrzési folyamatok
időszakos felülvizsgálata, optimalizálása
o Proaktív hozzáállással irányítva nem megfelelőségek kialakulásának megelőzése
o Vonatkozó tanúsítványok karbantartása, frissítése
o Belső és külső auditokon való megfelelés folyamatos biztosítása, akciók létrehozása és levezénylése az
esetleges észrevételek és eltérések megszüntetése céljából
o Mikrobiológiai labor munkájának szakmai monitoringja, valamint a vizsgálati rendszer felügyelete, fejlesztése
o Termékspecifikációk rendszerének felügyelete

A pozíció sikeres betöltéséhez szükséges:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Felsőfokú élelmiszeripari mérnöki végzettség
Legalább 6-8 év élelmiszeripari gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat
Legalább 4-6 év ezen a területen szerzett vezetői tapasztalat
Minőségi szabványok, irányelvek és folyamatok ismerete (IFS, FSSC, BRC)
Széleskörű anyagismeret, magas szintű szakértelem, tanulási hajlandóság
Mikrobiológiai és metrológiai ismeretek
Kommunikációképes angol nyelvtudás
Erős rendszerszemlélet
Hatékony problémamegoldó készség
Gazdasági szemlélet
Erőteljes, karizmatikus egyéniség, aki határozott és gyors döntéshozatalra képes hatáskörében

Előnnyel pályázik, ha rendelkezik az alábbiakkal:
o Nemzetközi vállalati szervezetben szerzett tapasztalat
o Pékáru gyártásban, pékiparban szerzett ismeretek, tapasztalat
o Közgazdasági ismeretek, gazdasági szemléletmód
o Német / román nyelvtudás
Amit Cégünk nyújt:
o Stabil nemzetközi vállalati környezet
o Szakmailag kiváló, együttműködő csapat
o Modern informatikai és műszaki háttér
o Versenyképes juttatási csomag
o Hosszú távú munkalehetőség
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével a Jelentkezem gombra
kattintva!

