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QUALITY AUSTRIA – KIM JESTEŚMY 

Quality Austria-Polska Sp. z o.o. jest firmą córką wiodącej jednostki certyfikującej i 

szkoleniowej Quality Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu. 

 

Na chwilę obecną od zaraz poszukujemy do pracy „Auditora branży drzewnej (PEFC CoC / 

FSC® CoC)‟  - f/m. 

 

Auditor branży drzewnej (PEFC CoC/ FSC® CoC) – 

f/m 

Zarządzanie produktem i rynkiem w obszarze certyfikacji i szkoleń 

 

Do zakresu działań tej osoby f/m będzie należeć przeprowadzanie auditów i szkoleń u 

Klientów naszej firmy. 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia branżowego – np. technologia drewna, leśnictwo 

 doświadczenia jako auditor systemów zarządzania trzeciej strony  

 uprawnień auditora/auditorki w obszarze branży drzewnej 

 uprawnień auditorskich dla większej liczby systemów zarządzania lub 

doświadczenia zawodowego umożliwiającego firmie rozszerzenie uprawnień 

auditorskich (dodatkowy atut) 

 doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub chęci do nabycia takich uprawnień 

 znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (minimalny 

poziom B2/C1) 

 gotowości do częstych wyjazdów krajowych i zagranicznych 

 gotowości do podwyższania swoich kwalifikacji i kompetencji 

 lojalności 
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Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełny etat lub umowa B2B 

(współpraca na wyłączność) 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 możliwość zdobycia doświadczenia na rynku międzynarodowym w zakresie 

prowadzenia auditów poza RP 

 szkolenia wprowadzające 

 możliwości rozwoju zawodowego 

 przyjazną atmosferę oraz pracę w dynamicznym i zgranym zespole 

 udział w wydarzeniach integracyjnych firmy 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 

na adres e-mailowy: office@qualityaustria.com.pl 

lub pocztą na adres Quality Austria – Polska Sp. z o.o., 

ul. Żwirki i Wigury 14, 43-190 Mikołów 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 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). 
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