
 
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna, lider usług badawczych dla rynku 

offshore i okrętowego o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, dynamicznie 

działający na rynku krajowym i międzynarodowym, w obszarze gospodarki morskiej 

i lądowej, badań środowiskowych, świadczący usługi projektowe, prowadzący badania 

naukowe i prace rozwojowe, 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

INSPEKTOR – AUDITOR 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie w szczególności: 

 przeprowadzanie Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkcyjnych w Polsce 

i za granicą; 

 sporządzanie dokumentacji i raportów z Inspekcji ZKP; 

 organizowanie wyjazdów na inspekcje. 

Od kandydatów wymagamy: 

 wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo lądowe mile widziane; 

 kwalifikacje auditora; 

 doświadczenie w przeprowadzaniu Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji lub auditów 

wg ISO 9001; 

 co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub 

certyfikacją wyrobów; 

 znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym; 

 mile widziana znajomość przepisów ustanawiających warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych oraz wiedza w zakresie oceny właściwości użytkowych wyrobów; 

 umiejętność organizowania pracy własnej; 

 następujących cech osobowości: obiektywizm, wnikliwość, umiejętność analitycznego myślenia, 

sumienność, systematyczność, terminowość. 

Zatrudnionym oferujemy: 

 umowę o współpracy lub umowę cywilnoprawną z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku; 

istnieje możliwość stabilnego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę); 

 możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez współpracę 

z doświadczonymi specjalistami; 

 samodzielne i odpowiedzialne zadania; 

 wsparcie administracyjne i organizacyjne. 

Podania w języku polskim zawierające CV prosimy przesyłać w terminie 21 dni od daty ukazania się 

ogłoszenia, tj. od 15/10/2018, na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „INSPEKTOR – AUDITOR”. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum 

Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych 

w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej 

zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje 

mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody 

udzielam dobrowolnie.” 
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