
 
 

 
 

 
 
 

We’re a family of digital retail brands and a team of people 
passionate about making good things easily accessible to more 
people.  

 
About Us 
 
Hey, we’re The Very Group. Home of Very.co.uk, Littlewoods.com, and a team of 
4,500 super-talented people. 
 
We’ve been reinventing shopping experiences for over a century. Technology has 
played a huge part in that, helping us transition from catalogues’ to pureplay online 
retail, but we’re not the finished article. 
 
As the UK's largest integrated online retailer and financial services provider, we have 
a pretty unique position across three huge industries (tech, credit, retail) and our 
ambition is bold, to build the number one shopping destination for shoppers who 
value credit anywhere online. 
 
But we believe with our passion and track record for reinvention, we can improve 
how the world pays and shops for the things they love. 
 
Want to join the reinvention? Apply now. 
 
Our group website is  
www.theverygroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanowisko: 
 
Kontroler jakości / Technolog drewna 
 
 

http://www.shopdirect.com/


 
Miejsce pracy: 
Poland, Poznan 
 
Kogo szukamy: 
Przez ostatnie 3 lata intensywnie rozwiajamy naszą bazę dostawców mebli w Polsce 
i Rumunii. Widzimy większą potrzebę zakupów artykułów do wyposażenia wnętrz 
pochodzących z Europy i zmniejszenie presji zakupowej z innych części świata. 
 
Poszukujemy kontrolera jakości / technologa drewna, który pomoże nam osiągnąć 
nasze cele rozwoju oraz wzrostu zakupów i dostaw produktów, których nasi klienci 
poszukują. 
Zgodnie z naszą strategią produkt powinien mieć konkurencujną cenę, dobrą jakość 
i być terminowo dostarczony. 
 
 
 
Co oferujemy: 

• Możliwość pracy w globalnym zespole wiodącego internetowego retailra 
w UK  

• szkolenia I możliwość rozwoju współpracując z osobami z różnych krajów I 
kultur  

• Zatrudnienie na pełen etat, umowę o pracę  
• Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy  
• Elastyczny czas pracy, praca hybrydowa  

 
 
Główne obowiazki:  

• Przeprowadzanie audytów jakościowych dotyczących procesów produkcji, 
aby zapewnić jakość produktów zgodną ze strategią zakupów firmy oraz  
wymogami klientów 

• Ścisła współpraca z zespołem zakupów podczas spotkań 
przedprodukcyjncyh, rozwoju i modyfikacji wzorów wraz z rozwiązywaniem 
problemów jakościowych na etapie projektu, wdrożenia i kontroli 
przedwysyłkowej 

• Kontrolowanie rozwoju nowych produktów pod katem zgodności z normami 
i wymaganiami klientów 

• Kontrola przedwysyłkowa produktów 
• Katalogowanie niezbędnych certyfikatów pod kątem produktu  
• Przygotowywanie raportów 
• Analiza zwrotów I opinii od klientów dotyczących kwestii jakościowych  
• Aktywna współpraca z dostawcami w odniesieniu do wymagań i oczekiwań 

jakościowych  
• Wsparcie managera zakupów w realizacji strategii rozwoju zakupów  

 
 
Wymagania wiedza, umiejętności, doświadczenie:  

• Wykształcenie techniczne i/lub wyższe w kierunkach związanych z produkcją; 
preferewane: technologia drewna  

• Ogólna wiedza o rynku meblowym I materiałach do produkcji mebli  
• Znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym w piśmie i mowie  
• Znajomość norm I standardów bezpieczeństwa  
• Umiejętność czytania rysuknów technicznych ze zrozumieniem  
• Znajomość PowerPoint, Excel and Word 
• Motywacja do pracy samodzielnej i w zespole 
• Dobre umiejętności planowania i organizacji pracy  
• Otwartość na nowe projekty i wyzwania  
• Gotowość do podróżowania 
• Prawo jazdy cat. B 



 
• Preferowane doświadczenia na stanowisku kontroler jakości, technolog  

w fabryce mebli lub podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym  
 

 
 
Aplikacje prosimy składać na adres: 
anna.wyszkowska@theverygroup.com 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

mailto:anna.wyszkowska@theverygroup.com

