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OFERTA
PRACY

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

Inżynier Jakości
nr ref. 9259
(oferta ważna do 31.12.2017)
Opis pracodawcy:
Międzynarodowa firma produkcyjna działająca w branży automotive.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 doświadczenie w środowisku produkcyjnym - preferowany przemysł motoryzacyjny
 znajomość rysunku technicznego
 znajomość wymagań systemów zarządzania jakością (preferowana znajomość ISO/TS 16949)
 znajomość 8D, FMEA, PPAP, MSA
 umiejętność definiowania przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem narzędzi jakościowych
 znajomość metod rozwiązywania problemów jakościowych i przeprowadzania analiz statystycznych
 definiowanie i kontrolowanie wskaźników jakościowych
 samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy zespołowej
 znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
 definiowanie wymagań jakościowych dla wyrobu i procesu
 opracowywanie dokumentów kontroli i instrukcji
 nadzór nad wdrożeniem wymagań klienta i monitorowanie ich spełnienia
 rozpatrywanie reklamacji od klientów, przedstawienie raportu 8D do klienta
 przeprowadzanie analiz stabilności, powtarzalności i odtwarzalności dla systemów pomiarowych
 przeprowadzanie procesu zatwierdzania części (PPAP, VDA2)
 przeprowadzanie audytów procesu VDA 6.3 oraz systemu jakości
 tworzenie standardów jakości
 wspieranie analiz PFMEA
 wsparcie jakościowe dla produkcji
Firma oferuje:
 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży
motoryzacyjnej
 wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów oraz rozwój zawodowy
 prywatną opiekę medyczną
 ubezpieczenia grupowe
 kartę Multisport
 udział w ciekawych projektach
 możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji
 pakiet relokacyjny w indywidualnych przypadkach
Miejsce podjęcia pracy:
 Pruszków
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.

