
 

 

 

Kariera  

Aktualnie poszukujemy następujących kandydatów. 

• Konsultant  
• Trener 
• Asystent biurowy. 

WYMWGANIA KOMETENCYJNE 

Informacje ogólne 

Firma Konsultingowo - Usługowa "SYSTEM - Q", prowadzi działalność od listopada 1996 roku                       

w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, szkoleń, auditów, doskonalenia systemów 

zarządzania po procesie certyfikacji. 

Firma Konsultingowo - Usługowa "SYSTEM - Q", poszukuje osoby lub osób do współpracy na zasadach 

Umowy / Zlecenia (na etapie wstępnym, z możliwościom rozszerzenia współpracy), w niżej 

wymienionym zakresie.  

Zadania: 

• Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, AQAP 2110, ISO 

14001, IATF 16949 oraz Europejskich Przepisów Lotniczych EASA Part 21, Part 145, 

• Opracowywanie i / lub modyfikowanie materiałów szkoleniowych, ćwiczeń, testów kontrolnych,  

• Przeprowadzanie szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie wyżej wymienionych systemów                

i europejskich przepisów lotniczych, 

• Audity systemów, procesów, wyrobów, 

•    Audity dostawców (na zlecenia Firm), 

•    Pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania po otrzymaniu certyfikatu, 

• Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi 

Klientami, 

• Monitorowanie zakresu korzystania przez Klientów z usług oferowanych przez SYSTEM – Q. 

Korzyści: 

• Pełna wyzwań praca w organizacji konsultingowo- usługowej będącej liderem w zakresie w/w 
usług, 

• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy, 
• Korzystanie z systemu szkoleń i programów rozwojowych, 
• Nawiązanie współpracy zmierzającej do etapowego przejęcia wypracowanych 

rozwiązań bazujących na dotychczasowym doświadczeniu Firmy System – Q,    
• Przejęcie udziału w rynku i kontrahentów w zakresie w/w zadań. 

Oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe  lub średnie (preferowane kierunki – techniczne, lotnicze), 
• Znajomość i udokumentowane przeszkolenie z wymagań ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110, ISO 

14001 oraz Europejskich Przepisów Lotniczych EASA Part 21, Part 145 (istnieje możliwość 
uzupełnienia przeszkolenia w w/w zakresie, po nawiązaniu współpracy), 

• Minimum dwa lata doświadczenia w pracy w branży lotniczej, 
• Mile widziane doświadczenie związane z kontaktami z klientami, 
• Komunikatywność,  



 

 

 

• Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych w celu realizacji zleceń, 
• Umiejętność budowania długotrwałych relacji z Klientami, 
• Znajomość i umiejętne stosowanie technik sprzedaży usług, 
• Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
• Wysoki poziom kultury osobistej, 
• Chęć rozwoju i doskonalenia zawodowego, 
• Prawo jazdy Kat. B. 

Czas rozpoczęcia współpracy: od Września 2020 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
system-q@post.pl 

W tytule maila należy wpisać: Współpraca  

Podania o pracę muszą zawierać zapis: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).” 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 


