Xella Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma – pionier energooszczędnych rozwiązań w budownictwie,
producent markowych wyrobów: Ytong, Silka i Multipor. Priorytetami Xelli są: jakość produkcji oraz
popularyzacja energooszczędnego budownictwa. Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie
Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina oraz w obwodzie Kaliningradzkim. W grupie
zatrudnionych jest ponad 600 osób. Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl,
www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl, www.ocieplenieodwewnatrz.pl.

Do jednego z naszych zakładów obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Laborant / BHP i Ochrona Środowiska
Miejsce pracy: Radom
Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
 Kontrola jakości surowców stosowanych w produkcji,
 Nadzór technologiczny nad procesem produkcyjnym,
 Dobór i optymalizacja recept produkcyjnych,
 Kontrola i odpowiedzialność za jakość wyrobów gotowych,
 Prowadzenie dokumentacji związanej z certyfikacją wyrobów,
 Wsparcie w procesach BHP i administrowania procesami ochrony środowiska,
 W ramach zastępstwa na wysyłce: wystawianie dokumentów sprzedażowych i magazynowych
oraz sporządzanie dziennych zestawień i raportów sprzedaży.

Wymagania:
 Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane chemiczne
 Doświadczenie na podobnym stanowisku przy kontroli jakości lub w laboratorium
technologicznym / chemicznym min. 1 rok
 Mile widziana znajomość technologii produkcji betonu
 Mile widziana znajomość systemów zarządzania jakością, w tym normy
np. PN-EN 771-4:2011
 Mile widziana znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz bhp,
 Dobra znajomość języka angielskiego (współpraca międzynarodowa)
 Dobra znajomość obsługi programów MS Office (Word, Excel)
 Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
 Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 Możliwość rozwoju zawodowego oraz podwyższenia swoich kwalifikacji
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 Miła atmosfera pracy
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy:
rekrutacja.xellapolska@xella.com z zaznaczeniem w temacie maila „Laborant - Radom”
Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

