
 

Bolsius Polska Sp. z o.o. to międzynarodowy producent szerokiego asortymentu świec, wkładów 

 i zniczy, operując głównie w całej Europie oraz w wielu krajach pozaeuropejskich. Historia 

Bolsius sięga blisko 150 lat i w tym okresie holding osiągnął pozycję lidera na rynku 

europejskim. Osiągnięcie tej pozycji zawdzięcza zasadzie zjednoczenia pracowników we wspólnej 

pasji tworzenia sukcesu firmy. W Polsce firma Bolsius jest obecna od ponad 20 lat. Tradycja, 

ciągły rozwój i innowacja to istotne elementy wizji rozwoju firmy. 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Bolsius Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zalesiu Małym koło Kobylina poszukujemy pracowników na stanowisko: 

 
KONTROLER JAKOŚCI kontroler jakości 

 
Zadania: 
- przeprowadzanie kontroli i zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami, 
- przygotowywanie raportów oraz analiz, 
-  informowanie przełożonego o stwierdzonych niezgodnościach w trakcie kontroli. 
Oczekiwania: 
- nie wymagamy doświadczenia przy pracy na tym stanowisku – przyuczymy, 
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,  
 - zdolność analitycznego myślenia oraz duża samodzielność i dynamizm w działaniu, 
- dokładność i skrupulatność, zaangażowanie i motywacja do pracy, 
- chęć zdobycia nowych kwalifikacji. 

Oferta: 
- zatrudnienie bezpośrednio przez firmę Bolsius,  
- możliwość zatrudnienia pełnoletnich uczniów lub studentów na okres wakacyjny, 
- pełną wyzwań, ciekawą pracę w międzynarodowej firmie, 
- środowisko pracy oparte na nowoczesnych technologiach produkcji, 
- praca w stabilnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,  
- konkurencyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych kwalifikacji, 
- możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, 
- nagrody jubileuszowe, 
- ubezpieczenie dodatkowe na korzystnych warunkach, 
- bezpłatny transport na wyznaczonych trasach.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z działem personalnym pod numerami 
telefonów 65 548 41 81 lub 507 435 009  lub o przesłanie CV na adres: kadry@pl.bolsius.com 
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez firmę  Bolsius Polska Sp.  
z o. o. w procesach rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  
z późniejszymi zmianami).” 
Administratorem danych jest Bolsius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Małym 1, 63-740 Kobylin. Dane są zbierane dla potrzeb rekrutacji. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do swoich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  
 

 
 

 


