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SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
odpowiedzialny  za  zarządzanie dokumentacją jakościową 

pochodzenia wewnętrznego zewnętrznego 
 
 
 

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych,  
światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej 

renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, 
 

poszukuje osoby na stanowisko: 

• aktualizacja dokumentacji, weryfikacja wersji, 
rejestrowanie, akceptowanie, przechowywanie i 
archiwizowanie; 

• koordynowanie tworzenia dokumentacji 
(doradztwo i wsparcie specjalistów, ekspertów 
odpowiedzialnych za przygotowywanie procedur 
dla własnego obszaru); 

• wdrażanie i monitorowanie inicjatyw jakościowych 
• przeprowadzanie i koordynowanie audytów 

wewnętrznych; 
• przetwarzanie kart zmian (ECR); 
• identyfikowanie problemów jakościowych oraz 

inicjowanie i koordynowanie działań korygujących, 
zapobiegawczych, i doskonalących; 

• współpraca z innymi działami; 
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania 

jakością. 

Zadania: Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania 
jakością; 

• 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
w firmie produkcyjnej (najchętniej o profilu 
technicznym); 

• praktyczna znajomość wymagań normy 
ISO9001:2015; 

• zaangażowanie, samodzielność, 
odpowiedzialność za powierzone zadania oraz 
dobrej organizacji pracy; 

• dobra - w mowie i piśmie - znajomość języka 
angielskiego; 

• umiejętność patrzenia na problemy jakościowe 
w szerokim kontekście; 

• inicjatywa i determinacja w identyfikowaniu 
problemów oraz wdrażaniu rozwiązań; 

• umiejętność pracy zespołowej. 

 

Rekrutacja do VIGO System S.A. prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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).  

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.Ustaw z 2020 poz. 1320) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do 

przeprowadzenia rekrutacji.  

Przesyłając aplikację, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Ponadto przyjmuje Pan/Pani do wiadomości następujące informacje:  

1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem. 

2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133. 

3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 

5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
rekrutacja@vigo.com.pl 
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