INSPEKTOR (teren całej Polski)
Kariera w Intertek Polska oznacza, że będziesz wykorzystywać swoje umiejętności i wiedzę w celu
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów i usług używanych przez miliony ludzi na całym
świecie. Jesteśmy wiodącym dostawcą usług ATIC (Assurance, Testing, Inspection and Certification) z
ponad 42 000 osobami w 1000 lokalizacjach w ponad 100 krajach. Intertek ceni kreatywnych i
innowacyjnych pracowników, którzy pomagają klientom chronić ich markę i osiągać sukcesy. Chcesz
dołączyć do jednego z najbardziej zaufanych partnerów na świecie do zapewnienia jakości?
Poznaj nas bliżej:
•

Jesteśmy globalną rodziną, która ceni różnorodność.

•

Zawsze robimy to, co należy. Z precyzją i z pasją.

•

Ufamy sobie nawzajem.

•

Kształtujemy naszą przyszłość.

•

Wspieramy zrównoważony rozwój.

Zakres obowiązków:
•

Kontrola jakości, ilości oraz oznakowania produktów przed wysyłką zgodnie z wytycznymi

•

Kontrola załadunków towarów na kontener

•

Kontakt z klientem w celu awizacji inspekcji

•

Kompletowanie raportów z inspekcji

Wymagania:
•

Mile widziani studenci, absolwenci studiów takich jak Towaroznawstwo, Zarządzanie i
Inżyneria Produkcji itp. oraz osoby z doświadczeniem w inspekcjach towarów

•

Chęć do nauki i rozwoju w przeprowadzaniu inspekcji jakościowych

•

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

•

Dobra organizacja pracy, obowiązkowość, dokładność oraz łatwość nawiązywania kontaktów

•

Prawo jazdy kat. B, możliwość wykorzystania prywatnego auta do dojazdu

Data rozpoczęcia pracy: Marzec 2020

Firma oferuje szkolenie wdrażające oraz cykliczne szkolenia rozwojowe.
Możliwe różne formy zatrudnienia do negocjacji. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV ze zdjęciem na adres:

sebastian.anger@intertek.com
malgorzata.rzeczkowska@intertek.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Intertek Poland z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

