
 

 
Goodvalley Sp. z o.o.  to wiodący producent mięsa oraz wędlin będący częścią międzynarodowej 

grupy kapitałowej Goodvalley A/S. Obecnie firma zatrudnia ponad 700 osób. Jesteśmy nowoczesną, 
dynamicznie rozwijającą się firmą gwarantującą stabilne zatrudnienie. Nasze produkty dostarczamy 

zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. 

Masz dużo energii, pomysłów i wiesz jak efektywnie zarządzać swoim czasem - dołącz do nas !!! 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Mistrz Produkcji Przetwórczej 

Miejsce pracy: Przechlewo (pow. człuchowski) 

Miejsce pracy: Przechlewo (pow. człuchowski) 

Oczekiwania 

• Wykształcenie kierunkowe – technologia żywności, towaroznawstwo lub pokrewne (mile widziane 

wykształcenie wyższe) 

• Doświadczenie zawodowe w branży spożywczej i znajomość technologii przetwórstwa mięsa 

• Umiejętności organizacyjne, planowanie pracy i samodzielne podejmowanie decyzji 

• Silna orientacja na realizację celów       

• Umiejętność współpracy z ludźmi, predyspozycje kierownicze, otwartość na wprowadzanie zmian, 
odporność na stres 

• Sprawność w pracy z komputerem 

Główne zadania 

• Kierowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego 

• Odpowiedzialność za realizację zadań produkcyjnych na powierzonym odcinku: terminowość i 
jakość 

• Organizowanie i koordynowanie pracy zespołu, przestrzeganie czasu pracy pracowników, 

motywowanie i kontrola efektywności pracy 

• Prawidłowe gospodarowanie powierzonym surowcem, materiałami pomocniczymi zgodnie z 
obowiązującymi procedurami 

• Dbałość o stan techniczny i sanitarny podległych maszyn, urządzeń i pomieszczeń 

• Raportowanie i analiza stanu realizacji zadań 

• Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, procedur i regulaminów obowiązujących 
w firmie 

Oferujemy 

• Pracę w dynamicznym zespole i szybko rozwijającej się firmie 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Naukę i doskonalenie znajomości języka angielskiego 

• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 

• Prywatna opieka medyczna i bogaty pakiet socjalny 

• Atrakcyjne wynagrodzenie  

Oferty zawierające CV z dopiskiem „Rekrutacja Mistrz” prosimy  

przesyłać na adres praca@goodvalley.com do 30 kwietnia 2018 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 


