PEŁNOMOCNIK DS. ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW /
LIDER SEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
Miejsce pracy: Baltic Wood S.A
Dział Administracji, BHP i Infrastruktury.
Nr ref.: RZ/ADM/05/2021

Kluczowe zadania:
•

Nadzór nad Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i
Środowiskiem;

•

Przestrzeganie wymagań z zakresu ISO 9001, 14001 oraz zarządzanie
dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

•

Uczestniczenie i koordynowanie audytów/kontroli prowadzonych przez
zewnętrzne organy kontrolne;

•

Współpraca z jednostką certyfikującą;

•

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ oraz ich
dokumentowanie;

•

Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń z
zakresu ZSZ;

•

Monitorowanie i wdrażanie zmian przepisów prawnych w zakresie
ochrony środowiska;

•

Gospodarka odpadami w pełnym zakresie oraz obsługa platformy
BDO;

•

Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem, emisją
zanieczyszczeń do atmosfery oraz obsługa platformy KOBIZE;

•

Koordynowanie działań związanych z systemem FSC; nadzór nad
wymaganiami norm oraz dokumentacją systemową, uczestnictwo w
audytach zewnętrznych i wewnętrznych;

•

Aktualizacja i nadzór nad wykazem grup wyrobów objętych
certyfikatem FSC oraz nad wykazem podwykonawców;

•

Stała współpraca z poszczególnymi działami firmy w zakresie
wymagań zewnętrznych oraz wewnętrznych dot. ZSZ, FSC oraz
ochrony środowiska;

•

Monitorowanie realizacji działań korygujących oraz doskonalących
procesy;

•

Kierowanie podległym zespołem.

Nasze oczekiwania:
•

Wykształcenie wyższe (mile widziane organizacja zarządzania,
techniczne);

•

Min. 3-letnie doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku;

•

Mile widziane studia podyplomowe w zakresie Systemów Zarządzania
Jakością/Środowiskiem;

•

Bardzo dobra znajomość norm ISO: 9001, 14001 oraz zasad i
standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

•

Szkolenia/certyfikaty dla pełnomocnika;

•

Mile widziane uprawnienia auditora ZSZ, doświadczenie w
przeprowadzaniu audytów wewnętrznych wg norm ISO;

•

Mile widziana znajomość systemu FSC;

•

Znajomość przepisów prawa w obszarze swojej odpowiedzialności
oraz umiejętność reagowania na zmiany w prawie;

•

Umiejętność tworzenia wewnętrznych regulacji (procedur, instrukcji);

•

Zdolność analitycznego myślenia, sporządzania raportów, zestawień;

•

Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność oraz
inicjatywa w działaniu;

•

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

•

Mile widziana znajomość języka angielskiego;

•

Znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:
•

Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie;

•

Wsparcie w procesie wdrożenia do firmy;

•

Możliwości rozwoju zawodowego;

•

Szkolenia merytoryczne;

•

Współpracę z wieloma specjalistami;

•

Ofertę ZFŚS;

•

Program Grupowego Ubezpieczenia;

•

Przyjazną atmosferę i pracę w kompetentnym zespole.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji zachęcamy do przesłania aplikacji (CV wraz z
listem motywacyjnym) za pomocą linku:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ef8d4b4e6c9a4a7
bbf641ce33acb37f1

Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi Kandydatami

