
VISTAL GDYNIA S.A. w restrukturyzacji, producent konstrukcji stalowych, poszukuje 
kandydatki/kandydata na stanowisko: 

 
Specjalista ds. kontroli jakości 

Branża budownictwo, konstrukcje stalowe 
Miejsce pracy: Gdynia 

 
Obowiązki: 
 

 Przeglądanie i wnioskowanie aktualizacji treści procedur, oraz instrukcji Systemu Jakości 

oraz i dokumentów związanych, dotyczących zajmowanego stanowiska 

 Koordynacja działań związanych ze współistnieniem ZSZJ 

 Nadzorowanie dokumentacji systemowej i operacyjnej 

 Znajomość opisu technicznego, technicznego, kontraktu, dokumentacji technicznej, 

wykazu maszyn i urządzeń programu prób budowanej jednostki w zakresie 

prowadzonego nadzoru 

 Znajomość posługiwania się dokumentacją i przepisami w zakresie prowadzonego 

nadzoru 

 Bieżące konsultacje z przedstawicielami Klienta, Towarzystw Klasyfikacyjnych i 

Armatorami w zakresie prowadzonego nadzoru 

 Inspirowanie wniosków i przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia jakości przy 

jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji 

 Organizowanie kontroli jakości produkcji za pomocą badań nieniszczących 

 Współpraca i współdziałanie z nadzorem produkcyjnym w celu terminowego 

wykonania badań materiałów i połączeń spawanych 

 Wykonywane innych czynności zleconych przez przełożonych dotyczących pracy 

 Opracowywanie programu kontroli jakości 

 Zlecanie wykonania pomiarów i analiz laboratoryjnych, analiz  jakościowych produktu 

 Sporządzanie dokumentacji związanej z kontrolą jakości, w tym: sporządzanie raportów 

o produktach wadliwych lub odrzuconych, monitoring i ewidencja reklamacji 

składanych przez klientów, analiza błędów produkcyjnych, planowanie działań 

prewencyjnych 

 Sporządzanie dokumentacji powykonawczej wyrobu.  

Wymagania: 

 Wykształcenie techniczne 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
 Dobra organizacja pracy 
 Rzetelność i terminowość 
 Umiejętność pracy zespołowej 
 Znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych 

 Doświadczenie na stanowisku kontrolera jakości w branży konstrukcji stalowych 

 Obowiązkowe uprawnienia VT2  

 Znajomość/czytanie rysunku technicznego i okrętowego 

 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz klauzulą zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na adres d.skrzypkowski@vistal.pl do dnia 31.05.2019r., 
w tytule wiadomości podając nazwę stanowiska.  

mailto:d.skrzypkowski@vistal.pl


 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).” 

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą: 81-061 Gdynia, ul. 
Hutnicza 40. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji – na podstawie ustawy Kodeks Pracy 
z dnia 26.06.1974r. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Dane osobowe wynikające z CV lub listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres bieżącej i przyszłych 

rekrutacji. 
6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


