Dla naszego klienta, firmy z branży motoryzacyjnej zlokalizowanej w okolicach Zielonej Górze,
poszukujemy kandydata na stanowisko

INŻYNIER JAKOŚCI
/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przedprodukcyjne planowanie jakości (APQP; VDA-MLA)
Przeprowadzanie procesu zatwierdzania wyrobów: VDA, PPAP
Przygotowywanie dokumentacji jakościowej FMEA, Control Plan, Instrukcje kontroli
Nadzorowanie procesu komunikacji z Klientem w kwestiach jakości wyrobu
Identyfikacja wymagań klientów i komunikowanie ich zainteresowanym osobom w organizacji;
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych VDA6.3 & VDA6.5
Prowadzenie procesów reklamacyjnych klientów, dostawców i reklamacji wewnętrznych: 8D, Action
Plan
Przeprowadzanie działań natychmiastowych, korygujących i zapobiegawczych w zakładzie i u Klienta
oraz nadzór nad ich realizacją
Szkolenie pracowników pod kątem jakości produktu oraz zgodności z procedurami jakościowymi

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe
Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub języka angielskiego
min. 1 rok doświadczenia na stanowisku Inżyniera Jakości (lub odpowiednik) w firmie motoryzacyjnej
Znajomość CSR
Znajomość wymagań (audytor) VDA 6.3
Znajomość narzędzi jakościowych: FMEA, CP, PPAP, VDA, 5 Why, Ishikawa, 8D, PDCA
Umiejętność posługiwania się MS Excel, Word;
Prawo jazdy kat. B.
Dyspozycyjność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
Gotowości do podróży służbowych krajowych i zagranicznych
Dobra organizacja czasu pracy

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: iwona.zurek@audit.com.pl
tel. 502 679 369
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