
 

 

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy miłość do zdrowego odżywania przemienili w pomysł na 
biznes. Sami tworzymy nasze musli, owsianki i granole od podstaw. Znamy każdy składnik, jego 
pochodzenie i producenta. A każdy nowy produkt testujemy na sobie, swojej rodzinie, 
przyjaciołach. Bo OneDayMore to nie tylko firma, to nasze życie. 
 
Zaczęliśmy od… siebie. Od wielkiej chęci i potrzeby zmiany stylu życia, zmiany diety na 
zdrowszą. Udało się. I dlatego w 2016 roku założyliśmy OneDayMore, żeby wspierać innych w 
ważnych, dietetycznych postanowieniach. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem dział Badań i Rozwoju poszukuje do swojego zespołu 
osoby na stanowisko: 
 

Specjalista ds. badań i rozwoju 
 

Zakres obowiązków: 
• Opracowywanie nowych wyrobów spożywczych z kategorii żywności funkcjonalnej: 

o Opracowywanie receptur 

o Analiza wartości odżywczych i funkcjonalności produktów 

o Analiza receptur pod kątem jakościowym 

o Analiza testów przechowalniczych i zachowania funkcjonalności w czasie przechowywania 

produktów  

o Przygotowywanie prototypów i próbek 

o Umiejętność wdrożenia zastosowań na linię produkcyjną  

• Prowadzenie projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych (harmonogramy, budżetowanie, analiza 

ryzyka, prowadzenie całościowe projektu) 

• Prowadzenie projektów optymalizacyjnych 

• Rozwój portfolio surowcowego, współpraca z dostawcami 

• Współpraca z laboratoriami pod kątem ofertowania i zlecania analiz 

• Udział w pracach nad etykietami 

• Analiza trendów i nowych surowców funkcjonalnych 

• Analiza sensoryczna 

 

 
 



 

 

Wymagania: 
• Wiedza z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, interakcji składników żywności, 

bezpieczeństwa żywności, podstaw prawa żywnościowego 

• Ukończone studia z zakresu technologii żywności, biotechnologii, towaroznawstwa, analityki żywności 

lub dietetyki 

• Minimum rok doświadczenia w firmie z branży spożywczej na podobnym stanowisku 

• elastyczność i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach 

• wielozadaniowość (prowadzenie równolegle kilku projektów) 

• umiejętność pracy w zespole, a przy tym duża samodzielność działania 

• umiejętność pracy pod presją czasu 

• umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej 

• Czynne prawo jazdy kat. B 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• Dobra znajomość programu Excel 

• Mile widziane potwierdzone szkolenia typu audytor wewnętrzny IFS/FSSC/BRC 
 
 

 

Oferujemy: 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Pracę nad innowacyjnymi produktami 

• Czynny udział w kształtowaniu wizji produktowej firmy 

• Udział w targach, szkoleniach, konferencjach 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w wersji elektronicznej na adres 
b.growiec@onedaymore.pl 
Prosimy o umieszczenie w CV dopisku: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez OneDayMore Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej 1 w celu prowadzenia 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. 
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