
 

OFETRA PRACY 
 

Firma Silk Road Certification Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. Systemów Jakości  
 

do pracy w pełnym wymiarze godzin. 
 

Twój zakres obowiązków: 
 Zbieranie i weryfikowanie informacji niezbędnych do wdrożenia zamówionego systemu 
 Opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemów zarządzania jakością, 

zrównoważonej gospodarki, certyfikatów zarządzania środowiskiem na różnym poziomie 
trudności w zależności od posiadanych umiejętności 

 Obsługa obiegu dokumentów firmowych 
 Kontakt z Klientami, podtrzymywanie dobrych i trwałych relacji 
 Bieżące opracowywanie dokumentów 

 

Nasze wymagania: 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym 
 Zaawansowana znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność 
 Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność 

pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy własnej 
 Prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych 
 Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu usług oferowanych przed firmę np. systemów 

zarządzania (ISO, GMP+, HACCP), systemów zrównoważonego rozwoju (ISCC Plus, Blue 
Angel, EuCertPlast, ślad węglowy), REACH lub kompetencje z zakresu ochrony środowiska 

 

Co umożliwiamy: 
 Pracę zdalną w firmie o ugruntowanej i długoletniej pozycji na rynku 
 Pracę w młodej i niewielkiej organizacji, w której pracownicy są zaangażowani i kreatywni 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 Budowanie kompetencji w oparciu o mentoring wewnątrzorganizacyjny z zakresu norm i 

wdrażanych systemów i certyfikacji oraz opracowywania dokumentacji systemowej – 
rozpoczynamy nawet od zera 

 Możliwość rozwoju i zdobywania warsztatu zawodowego 
 Niezbędne narzędzia pracy 
 Niekorporacyjną atmosferę pracy 
 Możliwość wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw 

 
Więcej o firmie na www.src.org.pl lub https://www.linkedin.com/company/silk-road-
certification. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@src.org.pl. Informujemy, że 
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Data oferty: 13.12.2021. 

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Silk Road Certification Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie 
stanowisko.” 

 

 


