
 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi 

technicznego utrzymania baz paliwowych. 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:  

 

Specjalista ds. Kontroli Jakości 
lokalizacja WARSZAWA 

Główne Zadania:  

• Kontrola jakości procesów technologicznych prowadzonych prac w ramach realizowanych umów. 

• Weryfikacja i potwierdzanie raportów z realizacji prac, przesyłanych przez Kierowników Projektów. 

• Potwierdzanie gotowości do odbioru i udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych 

 projektów. 

• Kontrola prac, wykonywanych w ramach realizowanych projektów, pod kątem obowiązujących standardów 

 branżowych i wymogów Inwestora. 

• Kompleksowe wykonywanie nadzoru nad pracami spawalniczymi w firmie Pracodawcy w tym prowadzenie 

 zbiorczego rejestru spawaczy z wyszczególnieniem uprawnień. 

Oczekiwania:  

• Wykształcenie: minimum  średnie techniczne 

• Doświadczenie zawodowe - min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku. 

• Znajomość procesów budowlanych oraz technologii i organizacji budowy 

• Posiadanie uprawnień EWE i IWI-C 

• Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych, 

• Prawo jazdy kat. B. 

• Obowiązkowość, sumienność, dokładność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, 

 umiejętność pracy w zespole. 

• Mile widziana znajomość normy ISO 9001 

• Mile widziane uprawnienia budowlane lub energetyczne. 

Oferujemy:  

• Pakiet socjalny i opiekę medyczną.  

• Możliwość rozwoju zawodowego.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego 

w terminie do 30 września 2019 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy napisać: Specjalista ds. Kontroli Jakości 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Finlandzka 10, 03-903  Warszawa), niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarte są w przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. Jest mi wiadome, że w każdej chwili 

przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Odwołanie zgody oznacza moją rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Odwołanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 


