GERDA Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki w dziedzinie produkcji drzwi, zamków, okuć oraz bram
garażowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier Jakości
Miejsce pracy : Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 15
Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codzienny nadzór nad jakością procesu i produktu
Rozwiązywanie problemów jakościowych i realizacja działań korygujących przy użyciu narzędzi jakościowych
(8D, A3 itp.)
Udział w przygotowaniu dokumentacji jakościowej (FMEA, Plany Kontroli) i tworzeniu instrukcji pracy
Monitorowanie, analiza, poprawa wskaźników jakościowych
Udoskonalanie systemu jakości w celu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia najwyższej jakości produktu
Uczestniczenie w procesie wdrażania zmian (opiniowanie zmian, weryfikacja skuteczności zmian)
Ocena prawidłowości ustanowionych mechanizmów kontrolnych na każdym etapie w celu zapewnienia
zgodności wyrobów
Przeprowadzanie analiz przyczynowo skutkowych w przypadku wystąpienia problemów jakościowych
Współpraca z Pionami Techniki, Badań i Rozwoju w zakresie wprowadzania nowych wyrobów do produkcji
oraz koniecznych zmian w wyrobach
Prowadzenie szkoleń dla pracowników Pionu Produkcji
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria produkcji, pokrewne)
• Min. 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym
• Praktyczna znajomość narzędzi: Control Plan, Flow Diagram, FMEA, 8D, A3, 5Why itp.)
• Umiejętność czytania rysunków technicznych
• Doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
• Umiejętność prowadzenia prezentacji i przekazywania wiedzy
• Zaangażowanie i samodzielność
• Umiejętność pracy w zespole
•
Wybranym kandydatom oferujemy:
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
Pakiet szkoleń
Bogaty pakiet socjalny, m. in. dofinansowanie do wypoczynku, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do
pakietów sportowych i inne

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z nami poprzez wysłanie swojego CV poprzez formularz zgłoszeniowy
Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

