
	

V	případě	zájmu	o	nabízenou	pozici	zašlete	svůj	životopis	na	adresu:	
katerina.kaspirkova@mrazagro.cz	

MRÁZ AGRO CZ s.r.o. hledá do svého týmu: 

 

SPECIALISTA KVALITY A BOZP 
 

Místo výkonu povolání: Blatná 

Platové ohodnocení: 20.000 – 30.000,- Kč měsíčně  

Možný nástup: Nástup možný ihned 

Typ závazku: Na dobu neurčitou 

 

Koho hledáme? 

SPECIALISTA KVALITY A BOZP je zodpovědný za kontrolu a dodržování pracovních 
postupů, postupů bezpečnosti práce a technologické kázně. Podílí se na analýze příčiny 
zjištěných chyb a provádí výstupy kontroly kvality výrobků. Zlepšuje procesy jakosti ve 
výrobě. Kontroluje dodržování systému řízení jakosti a rizik ve výrobě, provádí interní 
audit, podílí se na školení pracovníků a vyhodnocuje analýzy výrobků. Ve spolupráci 
s odbornými společnostmi sleduje legislativu v krmivářství a potravinářství a připravuje 
legislativní požadavky na etikety výrobků. Podílí se na logistice produktů, dohlíží na 
průběh auditů a připravuje podklady.  
 

Co Vás u nás čeká? 

• Provádění analýz efektivity výroby a provozu 
• Kontrola kvality výrobků  
• Certifikace procesů, služeb 
• Samostatné úkoly v rámci zavedeného systému managementu kvality  
• Řídí provádění interního auditu v rámci zavedených systémů GMP+, ISCC apod.  
• Účastní se externích auditů v rámci firmy (jejich plánování, příprava, provádění, 

reportování odchylek) 
• Monitoruje a zlepšuje systém řízení kvality a zavedených systémů (GMP+, ISCC 

a pod)  
• Ve spolupráci s externími poradci vede, aktualizuje dokumentaci v oblasti řízení 

kvality a zavedených systémů (GMP+, ISCC apod.), kontroluje ji a archivuje.  
• Spolupráce s odbornými externími firmami 
• Příprava a kontrola technologických postupů výroby 
• Podílení se na přesunu do nového výrobního areálu 
• Dohled nad zásobováním a materiálem 
• Kontrola dodržování norem, legislativy a předpisů (BOZP a PO) 
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• Účast na vývoji nových produktů a technologií 
• Zpracování protokolů ze zkoušek, statistické vyhodnocení výsledů zkoušek 
• Sledování trendů a legislativy 
• Samostatné vedení projektů 
• Evidence databáze vzorků 

Co očekáváme my od Vás? 

• SŠ (maturita), VŠ vzdělání (potravinářský obor výhodou) 
• Zkušenosti z potravinářství velkou výhodou (nikoli podmínkou) 
• Znalost práce na počítači (Excel) 
• Znalost AJ velkou výhodou, nikoliv podmínkou 
• Ochota učit se novým věcem a dál se vzdělávat v oboru 
• Schopnost odolávat stresu a ochotu cestovat 
• Schopnost analytického myšlení a kritický pohled 
• ŘP skupiny B – aktivní řidič 

Co můžeme nabídnout? 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí 
• Chytrý mobilní telefon 
• Notebook  
• Služební automobil 
• Plat odpovídající pozici a její náročnosti 
• Příjemné pracovní prostředí 
• Možnost vzdělávání a účasti na mezinárodních výstavách 
• 13. a 14. plat 
• Příjemný, dynamický a mladý pracovní kolektiv 
• Příspěvek na životní pojištění 
• Další firemní benefity 

 

 

Pozice je vhodná i pro absolventy! 
 

Těšíme se na spolupráci! 


