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OFERTA nr 2021/165 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Jurajska S.A. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Postęp, ul. Myszkowska 40, 42-350 Koziegłowy 

Adres strony internetowej  www.jurajska.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Katarzyna Gil 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
e-mail: rekrutacja@jurajska.pl, tel. 665 270 177 

Data ważności oferty  

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność chemia, technologia żywności, mikrobiologia, biotechnologia 

Znajomość języków obcych ----- 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

wysokie umiejętności analityczne, 

samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, 

bardzo dobra organizacja czasu pracy, 

Inne gotowość do pracy w systemie zmianowym. 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy MIKROBIOLOG/SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI 

Rodzaj oferty 
praca stała 

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy pełny Wysokość wynagrodzenia brutto zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) 
Postęp koło 
Myszkowa 

Liczba wakatów 1 
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Zakres obowiązków 

 pobór prób i przeprowadzanie badań 
mikrobiologicznych, fizykochemicznych 
i organoleptycznych wody i wyrobu gotowego, 

 kalibracja, sprawdzanie i obsługa urządzeń 
pomiarowych, 

 nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu 
produkcyjnego, 

 kontrola stanu sanitarno-higienicznego zakładu, 

 kontrola przebiegu i skuteczności procesów mycia 
i dezynfekcji.  

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami 

 

Administratorem danych jest Jurajska S.A. z siedzibą w Postępie przy ul. Myszkowskiej 40, 42-350 Koziegłowy. Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych 
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu przez Jurajska S.A. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)"POLITYKA PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA 
TRANSPARENTNOŚCI) ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.JURAJSKA.PL 
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