PROTEKTOR S.A. to spółka z polskim kapitałem, która obecnie jest jednym
z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego
oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Produkty spółki docierają do
ponad 3000 klientów na ponad 30 rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce
Południowej. Ich wysoka jakość została potwierdzona licznymi certyfikatami (AQAP, ISO,
WE, TUV, SD) i patentami. Więcej informacji o pracodawcy: www.protektorsa.pl
Aktualnie poszukujemy odpowiednich Kandydatów na stanowisko:
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Lokalizacja: LUBLIN
Liczba etatów: 1.
Obowiązki:
1. Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego w spółce Systemu Zarządzania Jakością
oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem,
2. Kierowanie audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
3. Nadzór i kontrola wdrażania procedur,
4. Administrowanie dokumentacją systemową,
5. Monitorowanie oraz koordynacja działań eliminujących zagrożenia jakościowe.
Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)
2) minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
3) doświadczenie w opracowywaniu procedur i przygotowaniu dokumentacji na
potrzeby certyfikacji ISO 9001:2015, AQAP2110:2016
4) praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemu/ów ISO
5) bardzo dobra znajomość narzędzi jakościowych oraz metod rozwiązywania
problemów
6) praktyczna znajomość pakietu MS Office
7) umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa, umiejętność podejmowania
trudnych decyzji i asertywność,
8) dobre umiejętności komunikacyjne, w tym dzielenia się wiedzą,
9) Bardzo dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
1) formę współpracy dopasowaną do potrzeb - umowę o pracę lub w oparciu o
własną działalność gospodarczą;
2) rozwijającą pracę w przyjaznym środowisku (także międzynarodowym- Grupa
Abeba);
3) wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiąganych wyników.
CV oraz list motywacyjny (z informacją, jakiego stanowiska dotyczy),
prosimy przesyłać na adres:
hr@protektorsa.pl
lub na adres siedziby PROTEKTOR S.A.
Prosimy o
 zapoznanie się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A. ws. Ochrony danych
osobowych (por. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679; „RODO”)
 zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pełnomocnika ds.
SZJ (zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
wyłącznie z wybranymi kandydatami
spełniającymi powyższe kryteria.

