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ANUNȚ DE RECRUTARE
PATISER
Compania:
Departamentul:
Orașul:
Tipul Job-ului:
Posturile
disponibile:

S.C. Nutrition Research &
Development - S.R.L.
Producție
București
Full-Time
1

Obiectivele postului:

Condițiile de
ocupare:

Nivelul de
carieră:
Limbile Străine:
Oferta:
Data introducerii:
Data limită:

Minim 1 an experiență
Nu este cazul
Se va negocia la interviu
19.07.2012
24.07.2012

•

Operaționalizarea proceselor de proiectare, executare, experimentare,
testare și lansare pe piață a produsului inovativ DIABETIX, constând într-un
sortiment de biscuiți dietetici, destinați persoanelor cu deficiențe metabolice
de tipul diabetului zaharat și persoanelor supraponderale.

•

Executarea procesului tehnologic de producție de biscuiților
DIABETIX, în conformitate cu documentația tehnică de fabricație.

dietetici

Condiții generale:
♦

Minim 1 an experiență pe un post similar;

♦

Studii medii, preferabil în domeniul alimentației publice

♦

Cunoștințe solide în domeniul inducstriei alimentare

Abilități manageriale:
♦

Nu este cazul

Cunoștințe profesionale:

Sarcinile specifice:

♦

Cunoştinţe privind proprietățile ingredientelor ce intră în componența
produsului

♦

Cunoştinţe avansate privind prepararea biscuiților și produselor de
patiserie

♦

Cunoştinţe privind deficiențele metabolice de bază

♦

Cunostințe în domeniul medical și nutrițional

♦

Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare aferentă domeniului de activitate,
inclusiv cea legată de SSM, PSI şi protecţia mediului

♦

Participă la activitatea de executare și experimentare a produsului
inovativ DIABETIX, constând într-un sortiment de biscuiți dietetici,
destinați persoanelor cu deficiențe metabolice de tipul diabetului zaharat
și persoanelor supraponderale, adepte ale unei alimentații sănătoase,
săracă în carbohidrați;

♦

Respectă întocmai documentația tehnică de fabricație a produsului
DIABETIX și rețeta originală și inovativă aflată la baza acestuia;

♦

Respectă caietul de specificații tehnice de execuție aferente produsului
inovativ DIABETIX;

♦

Respectă schema tehnologică de fabricație a produsului DIABETIX;

♦

Respectă setul de instrucțiuni tehnologice
fabricație a produsului inovativ DIABETIX;

♦

Contribuie la îmbunătățirea setului de instrucțiuni tehnologice aferente

aferente

procesului

de
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procesului de fabricație a produsului inovativ DIABETIX;

Condiții de
participare:

♦

Asigură exploatarea utilajelor și echipamentelor societății, exclusiv în
scopul realizării produsului inovativ DIABETIX, în strictă conformitate cu
instrucțiunile și manualele tehnice de utilizare ale acestora;

♦

Semnalează superiorului ierarhic orice manifestare suspectă
funcționarea echipamentelor și utilajelor tehnologice deservite;

♦

Asigură executarea loturilor experimentale din produsul DIABETIX și
formulează recomandări de corectare imediată a abaterilor identificate;

♦

Contribuie, prin activitatea desfășurată, la implementarea activităților 7.1
și 7.2 din cadrul proiectului intitulat Combaterea Activă a Deficienţelor de
Metabolism prin Introducerea pe Piaţă a Rezultatelor Activităţii de
Cercetare – Dezvoltare în Industria Alimentară / DIABETIX, în
conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și Cererii de
Finanțare, aduse la cunoștința titularului de post, în momentul angajării
de către Managerul de Proiect

♦

Candidații care îndeplinesc cerințele menționate mai sus se vor
prezenta în vederea inițierii procesului de selecție, în data de
24.07.2012, ora 12:00 la punctul de lucru al societății din
București, Sector 3, Strada Nicolae Roșu, Nr. 24, Lot 6 și parțial
Lot 15.

♦

Candidații vor avea asupra lor CV-ul actualizat și cartea de
identitate.

♦

Candidații vor participa la un interviu, în urma căruia va fi
selectată o persoană care va ocupa postul scos la concurs.

♦

Candidații care nu se prezintă la interviu la data și ora stabilite,
sau care nu dețin asupra lor documentele solicitate, vor fi
descalificați.

♦

Candidații care nu fac dovada cerințelor
anunțului, vor fi descalificați.

incluse

în

în

cadrul

Detalii suplimentare se pot obține de la:
S.C. Nutrition Research & Development – S.R.L.
Manager de Proiect – Carmen Mihaela MIHĂLCIOIU
Telefon/Fax: 021.648.70.59.
E-mail: office@nutritionforyou.eu
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