
 
 

 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI 
Opis stanowiska: 

 prowadzenie procesu certyfikacji, 

 sporządzanie raportów w j. polskim i angielskim, 

 współpraca z laboratoriami badawczymi w zakresie procesu certyfikacji, 

 kontakt z klientami, ofertowanie, 

 prowadzenie rozmów oraz korespondencji mailowej w j. angielskim, 

 współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem OEKO-TEX®, 

 udział w delegacjach (również zagranicznych), 

 przeprowadzanie audytów. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie minimum średnie (mile widziane kierunki włókiennicze, chemiczne lub pokrewne), 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1) -  warunek konieczny, 

 mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce certyfikującej, 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint), 

 wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne i komunikacyjne, 

 sumienność, skrupulatność, dokładność, 

 samodzielność i umiejętność pracy pod wpływem presji czasu, 

 kreatywność, otwartość na rozwój, 

 prawo jazdy kategorii B, 

 znajomość języka niemieckiego oraz wiedza w zakresie systemów zarządzania będzie dodatkowym atutem. 



 

Oferujemy: 

 

 Umowę o pracę; 

 Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; 

 Ciekawą pracę w jednym z wiodących instytutów badawczych w kraju; 

 Niezbędne narzędzia pracy; 

 Możliwość ubezpieczenia grupowego; 

 Bony świąteczne; 

 Pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. 
 
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny z dopiskiem w tytule:  
 

PRACA – Specjalista ds. certyfikacji 
 
 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 
 

na adres: 

Instytut Włókiennictwa 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracji 

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15  

 

lub  

e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl 

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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