
 
 

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI 

Zakres obowiązków: 
 

• prowadzenie procesów certyfikacji i nadzoru nad wydanymi certyfikatami; 
• w ramach prowadzonych procesów certyfikacji: 

−  ustalanie z klientami planów, terminów, kosztów oraz danych do umów związanych z certyfikacją, 

−  analizowanie i ocena wniosków o certyfikację i dokumentacji producenta, 

−  współpraca z laboratoriami badawczymi, 

−  prowadzenie oceny procesów produkcji u klienta, 

−  pobieranie próbek wyrobów do badań, 

−  ocena wyrobów w odniesieniu do wymagań, 
• prowadzenie korespondencji, rozmów i ustaleń związanych z prowadzonymi procesami certyfikacji, 
• realizacja zadań wynikających z funkcjonującego systemu zarządzania (prowadzenie dokumentacji,  

              udział w audytach wewnętrznych). 

 
Wymagania: 
 
• Wykształcenie wyższe II stopnia, 
• Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata pracy w przemyśle tekstylnym lub pokrewnym, 
• Znajomość systemów zarządzania jakością,  
• Znajomość zagadnień związanych z normalizacją, 
• Szkolenia z zakresu auditów wewnętrznych, 
• Dobra  znajomość języka angielskiego, 
• Prawo jazdy kategorii B, 
• Komunikatywność, dokładność, zaangażowanie  w wykonywane obowiązki, 
• Swobodne poruszanie się w środowisku operacyjnym Windows, znajomość  pakietu MS Office (Excel,   
           Word, PowerPoint).  
 
 
 
 
 



 
 

 
Oferujemy: 
 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 
• Pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu, 
• Niezbędne narzędzia pracy, 
• Pracę od poniedziałku do piątku, 
• Możliwość ubezpieczenia grupowego. 
 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa 
Dział Spraw Pracowniczych  
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl  
 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.07.2019 r. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi,  
      ul. Brzezińska 5/15, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych   
     osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub  
     ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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