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CeCert jest jednostką certyfikującą funkcjonującą w obszarze certyfikacji systemów 

zarządzania, certyfikacji wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 

a także szkoleń i audytów standardów marki. Nasze procesy opieramy o normy PN-EN 

ISO/IEC 17065:2013-03 - wyroby, procesy i usługi, a także PN-EN ISO/IEC 17021-

1:2015-09. W obszarze medycznym funkcjonujemy przy wykorzystaniu 

dyrektywy 98/79/WE dotyczącej wyrobów medycznych IVD oraz rozporządzeń 2017/745 

(MDR) i 2017/746 (IVDR). Zadaniem naszej kadry jest zapewnienie, że proces oceny 

zgodności wyrobów prowadzony jest w sposób kompetentny, spójny i bezstronny. Nasze 

certyfikaty to pewność, że system, wyrób, usługa lub proces spełniają wymogi 

wyspecyfikowanych norm i innych dokumentów normatywnych, jak również europejskich, 

wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych. 

W związku z dynamicznym rozwojem w sektorze certyfikacji systemów zarządzania 

poszukujemy obecnie personelu do prowadzenia procesów certyfikacyjnych na stanowisku: 

Specjalista ds. Certyfikacji 

Miejsce pracy: Warszawa 

Wymiar zatrudnienia: umowę zlecenie / umowa dzieło / kontrakt 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

• Udział w procesie ofertowania usług CeCert; 

• Koordynacja procesów certyfikacji (od przeglądów wniosków, przez dobór zespołu 

audytorskiego, planowanie audytów po nadzór nad realizacją trzyletniego okresu certyfikacji); 

• Utrzymywanie stałego kontaktu z klientami oraz z audytorami CeCert. 

Nasze oczekiwania: 

• Doświadczenie w pracy w środowisku B2B; 

• Znajomość procesu certyfikacji systemu zarządzania (dodatkowy atut); 

• Znajomość wymagań norm ISO – np. ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001 (dodatkowy atut); 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego  (min. B1); 

• Poczucie humoru 

• Umiejętność pracy pod presją czasu 

Pożądane umiejętności: 

• Samodzielność; 

• Zorientowanie na osiąganie celów; 
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• Komunikatywność; 

• Umiejętności analityczne; 

Co zyskasz pracując w CeCert: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

• Elastyczny system pracy (stacjonarnie / zdalnie / hybrydowo); 

• Wspierające środowisko pracy; 

• Pakiet benefitów (w tym): 

o karta Multisport, 

o prywatna opieka zdrowotna, 

o kurs doskonalący język angielski, 

• Faktyczna możliwość tworzenia swojego środowiska pracy oraz realny wpływ na rozwój CeCert; 

• Możliwość otwarcia ścieżki audytorskiej. 

• Miejsce pracy w centrum Warszawy 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz doświadczyć wszystkiego co napisaliśmy w 

akapicie „Praca w CeCert” aplikuj do nowoczesnej jednostki certyfikującej! 

Czekamy na Ciebie! 

Osoby zainteresowanie dołączeniem do naszego Zespołu serdecznie 

zapraszamy do nadsyłania CV na adres kariera@cecert.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

Przesłanie do CeCert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CeCert) danych osobowych w zakresie 

szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez CeCert 

w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie korzystając z 

adresu mailowego kariera@cecert.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem. 
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