
 
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna jest liderem usług badawczych dla rynku 
off-shore i okrętowego o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, dynamicznie 
działająca na rynku krajowym i międzynarodowym, w obszarze gospodarki morskiej  
i lądowej, badań środowiskowych, świadcząca usługi projektowe, prowadząca badania 
naukowe i prace rozwojowe,  

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 
 

 SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI 
Miejsce pracy: Gdańsk 

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

• przygotowywanie ofert i umów dla klientów na przeprowadzenie  procesu certyfikacji wyrobów, 
• przeprowadzanie procesu certyfikacji,   
• przeprowadzanie inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkcyjnych. 

Od kandydatów wymagamy: 
• wykształcenie wyższe lub średnie techniczne; preferowany kierunek: budownictwo lądowe,  
• znajomość norm z dziedziny systemów zarządzania (ISO 17065, ISO 9001); certyfikat audytora 

systemu ISO 9001 mile widziany, 
• znajomość j. angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym, 
• 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 
• wysokie umiejętności interpersonalne – praca w zespole; 
• umiejętność organizowania pracy własnej; 
• silna motywacja do podnoszenia kwalifikacji, nastawienie na realizację celów; 
• następujących cech osobowości: obiektywizm, wnikliwość, umiejętność analitycznego myślenia,  

sumienność, systematyczność, terminowość. 
Zatrudnionym oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;   
• pracę w zespole nastawionym na współpracę i rozwój; 
• możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez współpracę  

z doświadczonymi specjalistami; 
• interesującą pracę dającą możliwość rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferę. 

 
Podania w języku polskim zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie 21 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Specjalista ds. Certyfikacji”. 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  
 
 W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz. U. Nr 13, poz. 883 z późniejszymi zmianami, przez 
firmę Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-392, przy ul. Szczecińskiej 65, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
moich danych osobowych oraz ich poprawiania, które mogę zrealizować w siedzibie CTO S.A. lub drogą pocztową”. 
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