
 

 

 

  

 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.  

Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 

40 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach. 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, działająca w sektorze inżynierii środowiska 

i współpracująca z energetyką zawodową, zajmująca się zagospodarowaniem odpadów energetycznych oraz 

świadczeniem usług okołoprodukcyjnych. 
 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, 

stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych. 
  

   Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:  
 

Specjalista ds. Zakładowej Kontroli Produkcji 
 

Miejsce pracy: Rybnik lub Wrocław 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Nadzór nad jakością produkowanych wyrobów 

 Nadzór nad procedurami kontroli produkcji 

 Ocenę zgodności wyników badań oraz realizacji planów 

 Nadzór nad utrzymaniem dokumentów odniesienia (certyfikaty, atesty itp.) 

 Wystawianie świadectw jakości 

 Nadzór nad surowcami do produkcji 

 Ocenę statystyczną wyników 

 Prowadzenie audytów ZKP 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 Wykształcenia wyższego o kierunku technicznym 

 Wiedzy w zakresie produkcji materiałów budowlanych i drogowych 

 Doświadczenia w zakresie prowadzenia ZKP min. 2 lata 

 Znajomości systemów zarządzania ISO i Zakładowej Kontroli Produkcji 

 Bardzo dobrej znajomości EXCEL, PowerPoint, Word 

 Odpowiedzialności, dokładności i rzetelności 

 Komunikatywności i dobrej organizacji pracy własnej 

 Dyspozycyjności 

 Prawa jazdy kat. B 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o. we Wrocławiu, Pl. Staszica 30. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem 

umowy o pracę, w ramach konkretnego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji, Twoje CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich 

dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia 

udziału w obecnych i przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w 

bazie rekrutacyjnej PGE Ekoserwis sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. 

 


