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Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Metrolog - Inżynier Jakości
Procesu
nr ref. 8953
(oferta ważna do 09.06.2017)
Opis pracodawcy:
Międzynarodowa firma produkcyjna w branży chemicznej.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 minimum 2 lata doświadczenia w przeprowadzaniu analiz MSA i SPC
 znajomość norm i wymagań związanych z szacowaniem niepewności pomiaru
 umiejętność obsługi podstawowych przyrządów kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych w
laboratorium chemicznym i procesie produkcyjnym
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 dobra znajomość języka angielskiego
 dokładność i dobra organizacja pracy własnej
 umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Zakres obowiązków:
 koordynowanie i przygotowywanie analiz MSA (Measurement System Analysis)
 przygotowywanie wytycznych dla SPC (Statistical Process Control) w obszarach produkcyjnych
 rozwój istniejących metod, programów pomiarowych
 opracowywanie nowych metod pomiarowych i ich walidacja, opracowywanie instrukcji szacowania
niepewności pomiaru
 udział w działaniach grup FMEA rozwiązujących problemy wewnętrzne wyrobu i procesu
 ocenianie wyników uzyskanych pomiarów, szacowanie niepewności tych pomiarów
 analiza trendów w pomiarach oraz inicjowanie spotkań w celu inicjowania działań korygujących
 prowadzenie szkoleń z zakresu poprawnego przeprowadzania pomiarów
 tworzenie i aktualizacja instrukcji wykonywania pomiarów
Firma




oferuje:
atrakcyjne warunki zatrudnienia
pracę w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży
możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach

Miejsce podjęcia pracy:
 Cieszyn

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

