
Spółka BIZNES UP Egberss Kocel Sikorski, wspierająca firmy we wprowadzaniu 
zmian niezbędnych do przejścia na kolejny poziom rozwoju, dla swojego klienta – 
Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu – poszukuje menadżera na stanowisko:

ZASTĘPCA PREZESA
DS. PRODUKCJI I TECHNIKI
MIEJSCE PRACY: GOSTYŃ

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u jednego z liderów branży mleczarskiej, 
Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, zakładu z tradycją i doświadczeniem, 
który został utworzony przed ponad 130 laty - w 1889 roku. Spółdzielnia 
Mleczarska w Gostyniu to firma, która działa w rejonie o wysokiej kulturze 
rolnej i intensywnej produkcji mleka, co pozwala wytwarzać najlepszej jakości 
przetwory mleczarskie. Spośród ponad 40 różnych produktów mlecznych, 
które codziennie goszczą na stołach klientów polskich i zagranicznych, 
największą sławą cieszy się MLEKO ZAGĘSZCZONE rozpoznawalne w całym 
kraju od początku jego produkcji w 1979 roku. 

Osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Prezesa zostanie wdrożona 
do kierowania mleczarnią przez dotychczas pełniącego tę funkcję 
doświadczonego członka Zarządu, który po okresie wdrożenia następcy 
przejdzie na zasłużoną emeryturę.

DO KOGO APLIKUJESZ?

 » organizacją funkcjonowania Spółdzielni w zakresie nadzorowanego 
pionu produkcyjno-technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
państwowymi, normami, uchwałami Rady Nadzorczej oraz wymaganiami 
wdrożonych systemów zarządzania

 » zarządzaniem powierzonym pionem produkcyjno-technicznym, w którego 
skład wchodzą wydziały: głównego technologa, głównego energetyka i 
głównego mechanika oraz dział transportu i zaopatrzenia

 » określaniem oraz stałym weryfikowaniem polityki i celów jakości wraz z 
ustalaniem mierników do oceny efektywności zarządzania

 » nadzorowaniem stosowania zasad higieny w Spółdzielni
 » udoskonalaniem procesów produkcji oraz współtworzeniem nowych 

produktów
 » nadzorowaniem przestrzegania unormowań Statutu Spółdzielni, 

obowiązujących przepisów ustawy „Prawo Spółdzielcze” i innych ustaw, 
które bezpośrednio dotyczą Spółdzielni

 » realizacją uchwał dotyczących podległego pionu
 » wprowadzaniem zmian w zakresie organizacji podległych obszarów
 » zastępowaniem Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności

Ponadto będziesz uczestniczył w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej 
oraz w Przeglądach Systemów Zarządzania.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 » masz wyższe wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w branży 
mleczarskiej

 » zagadnienia techniczno-produkcyjne w dziedzinie produkcji mleczarskiej nie są 
Tobie obce

 » Twoje doświadczenie to minimum 5 lat na stanowisku menadżerskim, gdzie 
planowanie i realizacja, wskaźniki produkcji i rentowność to faktory, które 
towarzyszyły Tobie w codziennej pracy

 » potrafisz formułować cele strategiczne i rozwojowe
 » masz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiesz dbać o atmosferę 

w pracy i rozwój pracowników
 » potrafisz przekonywać innych do swoich idei
 » świetnie komunikujesz się w języku angielskim

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, JEŚLI

 » atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i kwalifikacji
 » system premiowy uzależniony od wyników finansowych
 » pracę w jednej z najbardziej prestiżowych spółdzielni w Polsce
 » udział w tworzeniu organizacji o potężnym potencjale
 » około półroczny czas na poznanie firmy oraz ułożenie podwalin pod dalszą 

współpracę zarówno z podwładnymi, członkami Zarządu, jak i członkami 
Spółdzielni

 » niezbędne narzędzia pracy.

CO OFERUJEMY?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@biznes-up.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

W treści listu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam się 
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel Sikorski spółka jawna z siedzibą w 
Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla 
celów przyszłych rekrutacji”.

JAK APLIKOWAĆ?


