
 

MiBM   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice 
NIP: 622-274-21-65,  REGON: 301489732 

 

tel. kom. 509 943 004, 502 739 004 

   KRS: 0000654982   

www.mibm.pl            e-mail: biuro@mibm.pl                                     Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 
                                                                                                                                            

MiBM Sp. z o.o. Sp. k. od 2010 r. nieustannie rozwija się i poszukuje najnowocześniejszych rozwiązań  
w branży mechanicznej. Swoją, już ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcyjnym zawdzięcza osobistemu 
zaangażowaniu w realizację wizji klienta oraz wsparciu, jakie klient otrzymuje na każdym etapie 
współpracy. Zespół MiBM tworzą m.in. konstruktorzy mechanicy, monterzy mechanicy, operatorzy technicy 
CNC, którzy odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wykonują swoje zadania. Jeżeli poszukują Państwo 
miejsca, w którym chcecie dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, a jednocześnie mieć 
możliwość rozbudowywania swoich kompetencji, zapraszamy do współpracy. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

KONTROLER JAKOŚCI 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 kontrola jakości wykonanego wyrobu i jego zgodności z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzanie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie 

wyników do wyspecyfikowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności, 

 sprawdzanie działania wyrobu przemysłowego i ocena jego zgodności z dokumentacją techniczną i 

zamówieniem klienta, 

 ocena jakości materiałów do produkcji, nadzorowanie procesu, 

 analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów i sporządzanie wniosków do poprawy 

jakości wyrobów, 

 opracowywanie instrukcji kontroli przebiegu procesów technologicznych wytwarzanych wyrobów, 

 nadzorowanie obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego, 

 dokonywanie sprawdzenia urządzeń pomiarowych, wzorcowanie i przestrzeganie terminów 

legalizacyjnych, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 realizacja procedur związanych z kontrolą jakości, 

 monitorowanie systemu jakości w firmie oraz u dostawców, 

 ścisła współpraca z kierownictwem produkcji oraz montażu. 

CZEGO WYMAGAMY: 

 wykształcenie minimum średnie kierunkowe,  

 umiejętność czytania rysunków technicznych, 

 umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, 

 prawo jazdy kat. B. 

 

POSZUKIWANE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI: 

 sumienność i dobra organizacja czasu pracy, 

 znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny mechaniki, 

 dyspozycyjność, 

 odpowiedzialność za wykonywane zadania. 
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CO OFERUJEMY: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 dostęp do obecnie najnowszych narzędzi niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań, 

 współpracę ze specjalistami z branży mechanicznej i automatycznej, 

 zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Tych z Państwa, których zainteresowała nasza propozycja współpracy, prosimy o przesłanie CV na adres: 

rekrutacja@mibm.pl. W temacie wiadomości e-mail prosimy wpisać nazwę stanowiska na jakie Państwo kandydujecie.  

Prosimy również o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w procesie rekrutacji na stanowisko montera maszyn i urządzeń mechanicznych, prowadzonego przez MiBM Sp. z o.o. Sp. k. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 

oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne.” 

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że w związku z rekrutacją: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w trakcie rekrutacji jest MiBM Sp.  

z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 6, 63-421 Przygodzice. 

2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych, tj. Członek Zarządu, z którym  

można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: biuro@mibm.pl. 

3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez MiBM Sp. z o.o. Sp. k. 

procesu rekrutacji zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem (m.in. Kodeksem pracy1). Proces ten dotyczy 

jedynie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegacie. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych w formie klauzuli zamieszczonej w CV dotyczy tylko jednego stanowiska. Jeżeli 

aplikujecie Państwo na więcej niż jedno stanowisko, prosimy zwracać uwagę na treść zamieszczanej klauzuli. 

5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia ich przetwarzania.  

7. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji może być w każdym czasie 

przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed cofnięciem zgody. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w procesie 

rekrutacji. 

 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 
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