Dla naszego klienta, firmy z branży motoryzacyjnej, poszukujemy kandydata na stanowisko:

QUALITY DIRECTOR
/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•

Kierowanie podległymi pracownikami Działu Zapewnienia Jakości
Nadzór nad realizacją celów Działu Zapewnienia Jakości oraz realizacją celów zakładowych
Nadzór nad standardami zapewnienia jakości – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wytycznymi Grupy
Współpraca z klientami w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz
koordynacji działań naprawczych
Koordynacja zadań jakościowych dotyczących produktów i linii produkcyjnej w obrębie
produkcji bieżącej oraz nowo wprowadzanych produktów
Kształtowanie współpracy ze wszystkimi działami firmy oraz nadzór nad jej
funkcjonowaniem
Udział w planowaniu budżetu inwestycyjnego, działowego i szkoleniowego oraz kontrola i
odpowiedzialność za jego realizację

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne
Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku managera jakości w branży Automotive
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego - warunek konieczny
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
Znajomość wymagań norm np. ISO TS/IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, VDA
Znajomość APQP, FMEA, PPAP, Lean Manufacturing
Znajomość narzędzi analiz jakościowych
Umiejętność pracy pod presją czasu połączona z bardzo dobrą organizacją pracy własnej
i pracy zespołu

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Samochód służbowy
Pomoc w relokacji
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
Szkolenia w Niemczech oraz w Polsce
Pracę w rozwijającym się zespole

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: klaudia.dolata@audit.com.pl
tel. 509 251 004
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