
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@PAULAingredients.com  
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*                                                                                                                                                                                                                                                                 
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez  PAULA Ingredients Sp. z o.o. Sp. k.   

                             Brak klauzuli zgody pozostaje bez wpływu na udział w procesie rekrutacji.  
 

Administratorem danych osobowych jest PAULA Ingredients Sp z . o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu. przy ul. Łódzkiej 145A. Podanie danych  
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji,                            

na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe na potrzeby dalszych rekrutacji przechowywane będą przez okres 1 roku od daty otrzymania dokumentów 
aplikacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, 

usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego przez Administratora. Przysługuje Pani /Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www: https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/. 

 

Do naszego działu wdrożeń szukamy zdolnych, ambitnych, pełnych pasji technologów lub utalentowanych  
pasjonatów smacznego jedzenia i zdrowej żywności  

Junior Project Leader 
Miejsce pracy: PARZEW gm.Kotlin  

 
CO OFERUJEMY: 

 

 

 
Atrakcyjne 
wynagrodzenie  
 
 

 

Stabilne warunki  
oraz zatrudnienie 
w oparciu o umowę  
o pracę  

Uczestnictwo                        
w innowacyjnych 
projektach 

 

 
Inwestujemy w Twój 
rozwój i możliwość 
podnoszenia kwalifikacji 
 

 

Pracę w młodym, 
ambitnym zespole,                           
z pozytywną energią   

Możliwość rozwoju                            
i awansu w strukturach 
firmy 

 

 

 

Ubezpieczenie 
grupowe 

  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Opracowywanie nowych receptur oraz produktów, poszukiwanie nowych trendów oraz inspiracji.  
 Realizacja i koordynacja projektów technologicznych oraz nadzór nad nimi. 
 Udział w targach i spotkaniach branżowych oraz prezentacjach dla klienta. 
 Współpraca z członkami zespołu projektowego oraz z innymi działami firmy zaangażowanymi w proces realizacji 

projektu (dział sprzedaży, jakości, produkcji). 
 Bieżące wprowadzanie danych do systemu. 
 Realizowanie oczekiwań klienta w zakresie projektu. 

OD ANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 

 Wykształcenie minimum średnie kierunkowe lub pokrewne (np.Technologia żywności, Technologia żywienia  
człowieka, Towaroznawstwo). 

 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 
 Umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz dobra znajomość pakietu Office. 
 Książeczka sanepidu. 
 Dokładność / precyzja, odpowiedzialność. 
 Umiejętność pracy w zespole.       BRZMI CIEKAWIE?  

CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ  

mailto:rekrutacja@PAULAingredients.com
https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/

