
 

 

 
Grupa Przemysłowa Baltic jest holdingiem, który opiera się na wiedzy i wieloletnim 

doświadczeniu Stoczni Gdańskiej, GSG Towers, Baltic Operator i Energomonta-Północ 
Gdynia. Działamy aktywnie na polu produkcji konstrukcji stalowych dla przemysłu offshore, 
energetyki wiatrowej, konstrukcji infrastrukturalnych oraz okrętownictwa. Jako grupa 
zatrudniamy łącznie ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników technicznych, 
produkcyjnych i administracyjnych. 
 
W związku ze stałym rozwojem naszej grupy aktualnie rekrutujemy na następujące 
stanowisko: 
 

 
Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Oddział Energomontaż-Północ Gdynia w Gdyni 
Miejsce pracy: Gdynia 

 

Obowiązki: 

 

• Opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentacji systemowej oraz 
projektowej z zakresu zapewnienia jakości; 

• Rejestrowanie zmian w procesach i procedurach, opiniowanie i walidację tych 

procesów pod kątem wymogów ZSZ oraz obowiązujących na projekcie; 

• Realizacja zadań auditora wewnętrznego; 

• Koordynacja przeprowadzania auditów wewnętrznych i projektowych; 

• Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji ZSZ oraz 

projektowej; 

• Monitorowanie działań związanych z realizacją zadań poauditowych oraz inicjowanie 

działań korygujących i zapewniających skuteczność tych działań; 

• Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dot. Procesów ZSZ; 

• Udział w spotkaniach z Klientem; 

• Wspieranie Kierowników poszczególnych działów w osiąganiu celów jakości z zakresu 

ich działalności, gromadzenie wyników ich realizacji; 

• Nadzór nad procesem zarządzania niezgodnościami; 

• Gromadzenie danych sprawozdawczych z funkcjonowania ZSZ w poszczególnych 

procesach. 

 

Wymagania: 

 

• Wykształcenie wyższe – preferowane: zarządzanie jakością;- ew. może być w trakcie 

studiów (tzn. po ukończeniu lic lub inż.) 

• Uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 9001, 14001, 45001- będą dodatkowym 

atutem; 



 

 

• Znajomość norm i przepisów z zakresu Zarządzania Jakością; 

• Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, samodzielność, umiejętność pracy w 

zespole, zaangażowanie i komunikatywność; 

• Język angielski w stopniu komunikatywnym. 

 

 
Oferujemy:  

• Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm przemysłowych w Polsce, 
• Pracę w ciekawym i dynamicznym zespole, 
• Możliwość rozwoju zawodowego i zbierania doświadczeń, 
• Parking dla pracowników, 
• Umowę o pracę / działalność gospodarcza, 

 
Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą, prześlij swoją aplikację na adres : 
rekrutacja@gpbaltic.pl 


