
 
Stanowisko Pracy: Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności  

 
Miejsce Pracy:  Grupa Producentów „AGROS” 

 www.agros-warzywa.pl 
 

 Atutem naszej firmy jest jakość na najwyższym poziomie. 
 Atrybut ten pozwala na nieustanny rozwój naszej kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie w miejscu 

pracy. Rozwój i sukces naszych pracowników to jeden z nadrzędnych celów naszej strategii. 
Chcemy być doskonałym miejscem pracy, gdzie wspierane są otwartość, szacunek i praca zespołowa a 
środowisko pracy jest bezpieczne i etyczne. 
Ta oferta jest kierowana do ambitnych osób pełnych energii i zapału, poszukujących ciekawej i pełnej wyzwań 
pracy. Pracy, która zapoczątkuje zawodowe życie i będzie idealnym pierwszym krokiem na drodze do kariery.  
Nasze oczekiwania: 
·         Oczekujemy od kandydata entuzjastycznego podejścia do pracy, 

·         Elastyczności we współpracy z zespołem, 

·         Otwartości, komunikatywności oraz dyspozycyjności, 

·         Umiejętności pracy pod presją czasu,  
·         Sumienności, dokładności, skrupulatności, 
·         Chęci nauki,  

·         Zainteresowania systemami zarządzania jakością.  

Bezpośrednim przełożonym na tym stanowisku będzie:  Kierownik ds. kontroli i zapewnienia jakości 
Zakres obowiązków: 

 
Osoba na tym stanowisku będzie nieodzowną częścią zespołu Marketingu, zakres jej obowiązków przedstawia 
się następująco: 

 Nadzór nad dokumentacja Systemu Zarządzania Jakości, aktualizacja dokumentów (Księgi Jakości, 
procedur, instrukcji), oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w/w dokumentacji, Wdrażanie 
zatwierdzanych procedur i instrukcji oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich przestrzeganiem, 

 Zgłaszanie kierownictwu wszelkich uwag w przypadkach zagrażających jakości, oraz przygotowywanie 
i przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu jakości 
oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem, 

 Pilotowanie i sterowanie szkoleniami z zakresu systemu jakości oraz innymi zapewniającymi wdrażanie 
i utrzymywanie zasad polityki jakości w tym nadzór nad ich przeprowadzaniem, 

 Monitorowanie systemu jakości, określanie propozycji jego doskonalenia, planowanie i wprowadzanie 
działań korygujących w odniesieniu do systemu jakości, 

 Inicjowanie działań organizacyjnych związanych z systemem jakości, 
 Zarządzanie reklamacjami zewnętrznymi, wewnętrznymi i do dostawców, 
 Aktualizacja i wdrażanie systemu jakości w przypadku zmian organizacyjnych i działań korygujących, 
 Współpraca z konsultantami zewnętrznymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie doskonalenia 

Systemu Zarządzania Jakością oraz utrzymywanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy, 
 Śledzenie zmian i nowych trendów w zakresie zarządzania jakością, 
 Reprezentowanie firmy na audytach certyfikujących i klientowskich, 
 Współpracę z Klientami w dziedzinie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz ścisłą 

współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi zakładu, głównie z działem produkcji, działem 
kontroli jakości, działem marketingu, 

 Reprezentacja firmy wobec dostawców oraz klientów w zakresie zapewnienia jakości, 
 Kontakty z Urzędami (np. Sanepid) w sprawach związanych z dziedzinie zapewnienia jakości i 

bezpieczeństwa wyrobów, 
 Weryfikacja produktu pod kątem jakościowym, 
 Kontrola przestrzegania standardów jakości w obrębie wszystkich działań produkcyjnych we wszystkich 

działach, 

Pracownik będzie zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie obowiązujących procedur w dziale jakości -  Jest 
to idealna okazja do tego aby stać się częścią zespołu. 


