
 

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od ponad 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych, dostarczając na rynek produkty  
i technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, prowadzi procesy certyfikacji wyrobów 
włókienniczych i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), certyfikacji na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, 
Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka oraz certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami 
normatywnymi. Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – 32 instytuty badawcze zlokalizowane w 12 miastach w Polsce, które tworzą trzecią 
największą sieć badawczą w Europie. 

 

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 
GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. SYSTEMU JAKOŚCI, 

KIEROWNIK DZIAŁU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
(PION WSPARCIA) 
nr ref.: NJ/24/2021 

 
Przewidywany zakres obowiązków: 
 

 zapewnienie skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN 

ISO 9001 w obszarze produkcji doświadczalnej Instytutu, 

 udział w określaniu i realizacji polityki jakości, 

 inicjowanie prac oraz organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi w sprawach wynikających z systemu zarządzania jakością, 

 nadzór nad audytami wewnętrznymi oraz dokumentacją systemu jakości, 

 inicjowanie i monitorowanie działań korygujących, rozwiązywanie problemów jakościowych, 

sporządzanie programów poprawy, nadzór nad oceną ryzyka i szans, 

 sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania systemu jakości, organizacja przeglądu zarządzania, 

 planowanie, organizowanie i doskonalenie procesów w podległej komórce organizacyjnej, 

 kierowanie pracą podległych pracowników, koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań, 

 nadzór nad prowadzeniem bieżącej kontroli/badań wyrobów Wydziału Produkcji Doświadczalnej, 

 zatwierdzanie planów kontroli/badań, 

 nadzór nad wystawianiem atestów i świadectw jakości dla wyrobów gotowych, 

 prowadzenie postepowań reklamacyjnych w zakresie surowców, materiałów oraz wyrobów 

gotowych. 
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Wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: włókiennictwo, inżynieria materiałowa 

lub pokrewne), 

 minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym w obszarze produkcji, 

 znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz zasad funkcjonowania systemu jakości, 

 znajomość procesów produkcyjnych, 

 znajomość branży włókienniczej, 

 umiejętność budowania i zarządzania zespołem, 

 umiejętność pracy pod presją czasu, 

 komunikatywność, samodzielność, 

 znajomość języka angielskiego, 

 biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, 

 szkolenia z zakresu ISO będą dodatkowym atutem. 

Oferujemy:  

 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

 możliwość udziału w kursach i szkoleniach, 

 ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku, 

 możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także 

ubezpieczenia na życie, 

 pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, 

niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla 

dzieci pracowników). 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa 

Dział Spraw Pracowniczych  

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lukasiewicz.gov.pl 

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia. 
 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  
Liczba stanowisk pracy:  1 

Wymiar etatu: pełny etat 

Miejsce wykonywania pracy: Łódź 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.06.2021 r.  
 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa  moich 
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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).” 
 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. 

mailto:rekrutacja@iw.lukasiewicz.gov.pl


Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 

Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lukasiewicz.gov.pl 
Klauzula informacyjna dostępna pod adresem:  http://iw.lukasiewicz.gov.pl/kariera/rodopraca/ 
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