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Fiecare coleg din echipa noastră aduce valoare companiei prin punctele sale forte. La CUMPĂNA, 

combinăm calitățile, aptitudinile și experiențele tuturor, reușind să livrăm rezultate de excepție. 

Credem cu tărie ca munca în ehipă și comunicarea deschisă sunt și vor fi întotdeauna stâlpii de 

bază ai reușitei, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Admirăm oamenii pe care ne 

putem baza, care oferă ajutor echipei la nevoie, își asumă responsabilitatea și comunică 

permanent. 

Căutăm pentru echipa noastră Manager in domeniul Siguranței Alimentare. 

Ce vei face la noi: 

• Vei asigura  calitatatea produsului “Apă” conform legislatiei in vigoare si a cerintelor 

intene de calitate 

• Vei controla si raporta catre managerul superior aplicarea actelor normative in vigoare 

si a procedurilor de igiena in unitatea de productie 

• Vei dezvolta si implementa  tehnici de laborator si proceduri specifice pentru controlul 

sigurantei produsului 

• Vei administra laboratorul si vei gestiona documentele aferente laboratorului  

• Vei verifica calitatea produselor principale și auxiliare intrate in productie la toate 

punctele de lucru ale companiei 

• Vei fi responsabil de ținerea evidenței, întocmirea și transmiterea rapoartelor și a altor 

documente referitoare la activitatea desfășurată în cadrul punctului de lucru 

• Vei gestiona relația cu laboratoarele externe 

• Vei preleva  si efectua determinarile fizico-chimice prevazute in documentatia existentă 

Ne dorim să: 

• Ai studii  superioare in domeniul industriei alimentare, chimie 

• Ai minim 2 ani de experiență în domeniu 

• Ai cunoștințe de operare MS Office 

• Ai capacitate și disponibilitate de a asigura legatura cu autoritățile statului in ceea ce 

priveste calitatea produsului manageriat 

• Ai o gândire orientată spre clienți pentru a răspunde cu informații pertinente solicitărilor 

speciale ale acestora 

• Ai o gândire analitică, capacitate de a sintetiza și a prioritiza, atenție la detalii 

• Ai excelente abilități de comunicare, spirit de echipă, flexibilitate, implicare, 

responsabilitate 

Îți oferim în schimb: 

• Colaborare pe termen lung, un loc de muncă stabil 

• Un pachet salarial atractiv format din: salariu fix, bonus și tichete de masă 

• Un mediu de lucru plăcut, echipă tânără cu perspective de dezvoltare 

• Un mediu de activitate profesional, bazat pe corectitudine 

• Provocări zilnice într-un mediu de lucru dinamic și orientat către rezultat 
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