
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

SPECJALISTA DS. NORMALIZACJI 
 
Wymagania: 
– wykształcenie minimum średnie lub wyższe techniczne 
– znajomość  języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
– znajomość oprogramowania pakietu biurowego Office, programu pocztowego Outlook, 
   programu wspomagającego zarządzaniem produkcją IMPULS 
– umiejętność pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku 
– terminowość, rzetelność oraz dokładność 
– umiejętność analitycznego myślenia 
 
Mile widziane: 
– doświadczenie zawodowe w branży  
– elastyczność oraz determinacja w myśleniu i działaniu, rzetelność 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
– opieka nad zbiorem indeksów materiałowych oraz zbiorem indeksów na wyroby 
– nadzór i koordynacja z magazynami w zakresie poprawnej indeksacji materiałowej 
– interweniowanie w przypadkach stwierdzonych odstępstw i niezgodności założeń 
   materiałowych z normami PN i EU 
– prowadzenie zbioru norm PN i EU, opieka nad nim i jego aktualizacja 
– koordynacja ds. oprogramowania IMPULS w zakresie indeksowania materiałowego oraz wyrobów 
– czynny udział nad prawidłowym przebiegiem procesu certyfikacji / oceny zgodności wyrobu 
– nadzór i opieka nad zbiorem certyfikatów posiadanych przez firmę oraz aktualizacja Wykazu Certyfikatów 
 
 
 
 

Oferujemy: 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– nagrody motywacyjne 
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 
na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 

 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 


