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OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Aleja Hrabska 3, Falenty 05-090 Raszyn zatrudni
Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby, będącej akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji,
jednostką certyfikującą wyroby, Nr akredytacji AC 006 oraz będącej notyfikowaną jednostką Komisji
Europejskiej i Krajom Członkowskim Unii Europejskiej o numerze notyfikacji NB 1459.
1. Podstawowym zadaniem JCW ITP jest ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych
stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym.
2. Wymagania kwalifikacyjne dot. stanowiska Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby ITP
związanego z certyfikacją wyrobów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy inżyniera lub magistra oraz kierunkowe dokształcenie,
przeszkolenie w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla
jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”;
doświadczenie: kilkuletnia praktyka w zakresie systemów badań i ocen zgodności, konieczna ciągła
aktualizacja wiedzy i znajomość przepisów, wymagana praktyka w przemyśle ,
specjalistyczne szkolenie w zakresie badań i certyfikacji oraz ogólnych zagadnień jakości ,
znajomość języków obcych: co najmniej jeden język europejski-poziom komunikatywny,
przeszkolenie w zakresie auditowania jakości,
szkolenie specjalistyczne w zakresie jakości wg ISO ; EN ; PN,
znajomość charakteru, przebiegu i organizacji pracy na szeregu stanowiskach w ITP,
posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej,
umiejętność pracy z ludźmi, komunikatywność, kreatywność.
zaawansowana wiedza zawodowa, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie nauk technicznych,
rolniczych.
zaawansowana wiedza zawodowa, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie ocen wyrobów
wyszczególnionych w zakresie akredytacji JCW Nr AC 006 oraz notyfikacji Komisji Europejskiej
Nr NB 1459, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwami, certyfikatami ze
szkoleń.

Prosimy o zgłoszenia z dołączonym CV zawierającym klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))” na adres: itp@itp.edu.pl.

