Anunț privind ocuparea următoarelor posturi
A. Gestionar șef depozit materii prime și materiale de ambalare

-

Descrierea postului/ principalele responsabilități:
Recepția calitativă și cantitativă pentru toate intrările efectuate;
Identificarea substantelor active si a excipientilor prin metodele interne de analiza;
Prelevarea de probe din materiile prime recepționate pentru a fi analizate;
Pregatirea substantelor active si a excipientilor conform solicitarilor de transfer;
Organizarea substantelor chimice in functie de conditiile de depozitare si de riscurile
aferente;
Gestionarea fizică și electronică a stocurilor existente;
Coordonarea activității de curățare din depozit;
Instruirea personalului din subordine;
Verificarea periodică a condițiilor de depozitare;
Elaborarea/ revizuirea documentației specifice de calitate pentru zona de depozitare.

-

Candidatul ideal:
Absolvent / în an terminal la facultate de profil (chimie, biologie, farmacie, inginerie);
Experiență în domeniul calității constitue un avantaj;
Experiență în coordonarea unei activități constitue avantaj;
Cunoștințe de operare PC, pachet Office;
Bune calități de comunicare și relaționare.

-

Descrierea companiei:
S.C. Klintensiv S.R.L. este o companie producătoare de agenți destinați curățării și
igienizării de spații și suprafețe din domeniul medical și nu numai. Portofoliul companiei cuprinde
produse biocide, produse destinate igienei corporale, produse de curățenie pentru zona HoReCa,
ș.a.
Punctul de lucru al companiei este situat in localitatea Bragadiru, IF, Șoseaua Alexandriei,
nr. 544.

-

Alte mențiuni:
Salariul atractiv + decontarea transportului local + bonus rezultate.
Instruire de specializare pe domeniu, cheltuielile sunt suportate de angajator.
CV-urile se trimit la adresa: dobia.bogdan@klintensiv.com ; andreea.gantoi@klintensiv.com

Relații suplimentare la numărul de telefon: 0726909973

Anunț privind ocuparea următoarelor posturi
Șef schimb producție/ Tehnolog
-

Descriere jobului:
Urmărirea și îndeplinirea planului zilnic de producție;
Înregistrarea datelor în documentele specifice activității de producție și comunicarea rezultatelor
obținute;
Verificarea continuă a proceselor desfășurate conform documentelor specifice de producție pentru
prevenirea unor erori;
Supraveghează personalul din subordine și se asigură de îndeplinirea sarcinilor transmise personalului
operator;
Coordonează activitatea de producție cât și cea suport;
Planifică activitatea zilnică pentru îndeplinirea integrală a planului de producție în strânsă corelație cu
evenimentele apărute în timpul lucrului;
Verifică alocarea numărului de serie de produs și termenul de valabilitate până la finalizarea lotului,
respectiv și alte verificări specifice menționate în dosarul seriei de produs.
Descrierea companiei:
S.C. Klintensiv S.R.L. este o companie producătoare de agenți destinați curățării și
igienizării de spații și suprafețe din domeniul medical și nu numai. Portofoliul companiei cuprinde
produse biocide, produse destinate igienei corporale, produse de curățenie pentru zona HoReCa,
ș.a.
Punctul de lucru al companiei este situat in localitatea Bragadiru, IF, Șoseaua Alexandriei,
nr. 544.

-

Alte mențiuni:
Nivel studii: universitare licențiat în domeniul ingineriei chimice, biotehnologii, farmacie, chimie.
Salariul atractiv + decontarea transportului local + bonus rezultate.
Instruire de specializare pe domeniu, cheltuielile sunt suportate de angajator.

CV-urile se trimit la adresa: dobia.bogdan@klintensiv.com ; andreea.gantoi@klintensiv.com
Relații suplimentare la numărul de telefon: 0726909973

