invenio QD jest częścią międzynarodowej firmy inżynierskiej mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce i Australii.
Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu kontroli jakości i napraw części samochodowych, outsourcingu specjalistów, pracowników produkcyjnych
oraz szkoleniami.
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydata/kandydatkę na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Miejsce pracy: Tychy
Zakres pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadzór nad funkcjonowaniem systemów: jakości (ISO 9001), bezpieczeństwa (OHSAS 18001), środowiska (ISO 14001) i branży motoryzacyjnej
(ISO TS 16949)
aktualizacja oraz kontrola dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania jakością
wdrażanie nowych systemów
tworzenie i weryfikacja procedur oraz innej dokumentacji związanej z systemami
definiowanie nowych obszarów wymagających doskonalenia
koordynacja działań zapewniających ciągłe doskonalenie systemu, w tym m.in. działań korygujących i zapobiegawczych
opracowanie i realizacja planów audytów wewnętrznych oraz nadzór nad realizacją działań
poaudytowych
kontakt z Siedzibą Spółki w Korei oraz ścisła współpraca z menedżerem w Polsce
raportowanie na potrzeby Centrali

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane z zakresu zarządzania jakością)
minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy w Dziale Zarządzania Jakością
praktyczna znajomość co najmniej jednej z norm: ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
znajomość co najmniej jednego z narzędzi: 8D, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, PSW, CSR
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne opracowywanie i tłumaczenie dokumentacji oraz swobodną komunikację
znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
dobra znajomość pakietu MS Office
umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
•
•
•
•
•

pracę w międzynarodowej korporacji działającej w branży motoryzacyjnej
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
dynamicznie rozwijającą się politykę benefitową (ZFŚS, premie itp.)
wysoki poziom samodzielności oraz możliwość rozwoju
realny wpływ na standardy stosowane w organizacji

telefon: 32 323 01 12

(w godzinach 07:00 – 16:00)

email: praca@invenioqd.pl
adres: Tychy, ul. Przemysłowa 68 (obok salonu Mera, dojazd trolejbusem A, C, D, 51, 75, 268, 273)
______________________________________________________________________________________
Jesteśmy członkami organizacji:

Pracujemy zgodnie z normami:

