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Firma BART Sp. z o.o. sp. k. to producent i dystrybutor dodatków do żywności, surowców do 
suplementów diety i farmacji, rodzinna firma z polskim kapitałem o ugruntowanej 25-letniej pozycji na 
rynku. Dynamicznie rozwijamy się i powiększamy produkcję własną, w związku z tym poszukujemy 
kandydatów na stanowisko 

 
Specjalista ds. jakości  

Miejsce pracy: Słupno k/Radzymina (woj. Mazowieckie) 
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat 

WYMAGANIA: 
 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością, 
technologia żywności lub pokrewne 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 

• Znajomość przepisów prawa żywnościowego, systemów takich jak: HACCP, GMP, ISO, IFS i tym 
podobne 

• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację 

• Dobra znajomość pakietu MS Office 

• Umiejętności współpracy w zespole 

• Zdolności analityczne, precyzja w przetwarzaniu i interpretacji danych 

• Nastawienie na realizację celów, odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane zadania 

• Samodzielność oraz zdolność planowania i organizacji własnej pracy 
 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 

• Opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie dokumentacji systemów jakości 

• wdrażanie i usprawnianie standardów jakości 

• Opracowywanie dokumentacji produktów: specyfikacje, oświadczenia, etykiety, 
kwestionariusze klientowskie 

• Udział w audytach jakościowych 

• Komunikacja z dostawcami/ klientami 

• Ścisła współpraca z innymi działami: produkcji, R&D, handlowym  
 

 OFERUJEMY: 
 

• Umowę o pracę 

• Stabilną posadę  

• Interesującą pracę w zgranym zespole 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

•  Okresowe premie oraz pakiet świadczeń socjalnych (m.in. prywatna opieka medyczna, karta 

Multisport, ubezpieczenie) 

 
 
 W celu rekrutacji, prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie firmy: 
http://bart.pl/kariera/ 

Administratorem danych jest Bart Sp. z o.o. Sp. K. 
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Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych oraz 
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa  
w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Administrator będzie 
przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych  
z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.  
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo 
do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa opisane są w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych na stronie firmy Bart w zakładce "Kariera". 
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