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Naše společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o. je silným a dlouhodobým hráčem na trhu v oblasti certifikací, testování                      

a inspekcí. Jsme součástí nadnárodní skupiny URS Global působící ve více než 100 zemích. Více na www.urs-czech.cz                            

V současné době rozšiřujeme tým a hledáme auditory v OBLASTI ENERGETIKY. 

Bližší specifikace: 

 Auditor ISO 9001 – systém managementu kvality pro oblast:  

- Výroba a rozvod elektrické energie, plynu, tepelné energie 
- Výroba pryžových a plastových výrobků 
- Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků 
- Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (výroba skla, keramických výrobků, cihel, cementu, sádry) 
- Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken 
- Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 
- Stavitelství (výstavba budov, inženýrské stavitelství, silniční stavitelství, pozemní a průmyslové stavby atd.)  

 
Požadavky:  
 

- Vzdělání: min. středoškolské s maturitou 
- Celková pracovní zkušenost: minimálně 5 let 
- Pracovní zkušenost v oboru systémů managementu: výhodou 

Speciální požadavky: 

- Vzdělání ve výše uvedeném oboru nebo v úzce souvisejícím oboru  
nebo         

- široká pracovní zkušenost v daném oboru (zkušenost ze zaměstnání, podnikání, poskytování poradenství)  
nebo  

- široká zkušenost z provádění auditů dle ISO 9001 
- Certifikát systému managementu kvality nebo jiného systému managementu - výhodou 

 
Hledáme pro lokality: celá Česká republika 
 
Spolupráce/nástup: dle dohody 
 
Pracovní poměr a druh spolupráce: dle dohody 
 
 
 
V případě Vašeho zájmu o uvedenou pracovní nabídku nám zašlete e-mailem Váš strukturovaný profesní životopis s fotografií nebo 

Váš odkaz na LinkedIn. 

Kontakt pro zaslání Vašeho zájmu o spolupráci: Renáta Zahrádková, e-mail: renata.zahradkova@urs-czech.cz, tel.: +420 777 751 353 

Těšíme se na první kontakt s Vámi. 

 

Hledáme auditory ISO 9001 
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