Firma
Spółka Uckermärker Milch GmbH w Prenzlau wywodzi się z założonej w 1889 roku spółdzielni
mleczarskiej. Pod dzisiejszą nazwą firma istnieje od 1990 roku. Od 1.01.2015 roku sześćdziesiąt
procent udziałów firmy Uckermärker Milch GmbH posiada szwajcarska spółka akcyjna HOCHDORF
Holding AG. Drugim udziałowcem jest spółka Ostmilch Handels GmbH z Berlina. Nasza firma zatrudnia
około 180 pracowników, którzy pracuja w systemie 3-zmianowym i 7-mio dniowym.
Produkowane artykuły: serek homogenizowany, masło, maślanka, produkty mleczne w proszku. Nasze
procesy produkcyjne są wysoce zautomatyzowane.
Poszukujemy osób do współpracy na stanowisku:

Laborant przemysłu spożywczego/ przetwórstwo mleczarskie
Zadania m.in.:
- Pobieranie prób oraz przeprowadzanie wszystkich chemicznych/ fizykalnych,
organoleptycznych i mikrobiologicznych analiz mleka, produktów z niego
wytworzonych (masło, maślanka, serek homogenizowany, mleko w proszku) oraz
otoczenia zgodnie z planem analiz oraz instrukcją ich wykonania
- Dokumentacja wszystkich danych, ich zapis i ocena; także analiza i opiniowanie
danych
- Sporządzanie certyfikatów analiz
- Nadzór nad preparatami do oceny według wytycznych
- Stała refleksja i optymalizacja przebiegu pracy i jej organizacji
Wymagania:
- Znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie
- wykształcenie jako laborant (lub pokrewne) przede wszystkim w zakresie
przetwórstwa mlecznego lub spożywczego
- Doświadczenie w pracy w laboratorium
- Dobra znajomość obsługi komputera (MS-Office, laboratoryjne bazy danych)
- Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym i 7-mio dniowym
- Przed podjęciem pracy uzyskanie zaświadczenia od właściwego wydziału zdrowia
- Dokładny i niezawodny styl pracy
- Dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole
Oferta:
- Wynagrodzenie około 10,00 euro/ godz. z perspektywą >=13,00 euro/ godz.
- Cały etat
- Umowa o pracę
- 25 dni uropu
- Miejsce pracy: Prenzlau, 53 km od Szczecina
- Zapewniamy ubranie robocze
- Możliwe niezwłoczne rozpoczęcie pracy
Kontakt (j. niemiecki I j. polski):
Dr. Beata Czarnecka
Beata.Czarnecka@uckermarkmilch.de
Mobile PL + 48 608 137 047
Mobile D +49 170 764 9952
Tel D +49(0)3984/850-210
Rekrutacja: Kompletne dokumenty aplikacyjne (podanie, życiorys i świadectwa) wraz z podaniem
możliwego terminu rozpoczęcia pracy prosimy wysyłać wyłącznie w języku niemieckim e-mailem na
adres: Beata.Czarnecka@uckermarkmilch.de
www.uckermarkmilch.de/pl

