RESPONSABLE DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
Ref.172383 - 29/09/2022 - Comarca El Segrià

Descripció de l'oferta
Important empresa de Lleida del sector de serveis incorpora un/a professional per a fer-se càrrec del lloc de Responsable de Qualitat i Medi Ambient.

Funcions i requisits de la vacant
-Reportarà a un/a Superior jeràrquic que té integrada entre altres funcions: Qualitat i Medi Ambient.
-Mantindrà el sistema documental de les normatives implantades: ISO 9001, 14001, 45001, etc.
-Rebrà i gestionarà les auditories de: clients, sistemes de certificacions, sanitat, etc.
-Treballarà en coordinació funcional amb el T. de PRL.

Condicions que ofereix l'empresa
Horari: Jornada completa. De 8 a 17h (parant 1
hora per dinar).
Perspectiva de la feina:

estable

Previsió d'incorporació:

Immediat

Salari:

28.000-35.000€

Altres dades a destacar: El/la professional tindrà suport administratiu.

Nota. El procés de selecció serà dut a terme per Montañés i Solé i els candidats/es finalistes realitzaran proves de
competència i de personalitat

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Educació i control ambiental
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Salut ambiental
Llicenciat amb titulació Química
Llicenciat amb titulació Ciència i Tecnologia dels Aliments
Llicenciat amb titulació Ciències Ambientals
Enginyeria Tècnica amb titulació Agroalimentària
Enginyeria Tècnica amb titulació Agrícola
Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial Mecànica

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Francès - B2 - Avançat (Valorable)

Professions de la feina
Auditor/a de qualitat ISO
Cap del departament de qualitat
Director/a de Qualitat

Experiència laboral

És imprescindible

Experiència com a Tècnic o Responsable de Qualitat
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

4 anys

Altres requeriments
-Experiència i coneixements en la implantació i manteniment de certificacions: ISO 9001, 14001, 45001, etc., gestió de les no conformitats i
manteniment del sistema de qualitat actualitzat, etc.
-Formació Universitària relacionada / Màster en Qualitat i Medi Ambient, etc.
-Idiomes: Català, Castellà i valorable el Francès.
-Domini de les eines informàtiques.
-Professional organitzat, metòdic i amb bona autonomia professional.

Empresa
Empresa:

MONTAÑES I SOLÉ

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Consultoria i Management Selecció de Personal

