Inženýr/ka kvality s 5 týdny dovolené
35 000 - 45 000 Kč
Zlín

Základní informace
Rádi komunikujete v anglickém jazyce a máte za sebou již první zkušenosti v oboru kvality? Pak možná právě
pro Vás bude pozice Inženýra kvality v naší firmě dobrou volbou. Budete komunikovat se zákazníky i
dodavateli a využijete anglický jazyk. Zašlete nám svůj životopis a my se Vám rádi ozveme!

Náplň práce
Sledování úrovně kvality svěřeného portfólia výrobků v projektové a sériové fázi
Vytváření dokumentace
Komunikace s dodavateli i zákazníky (zaměření na zákaznickou kvalitu)
Optimalizace opatření pro zvyšování kvality a efektivity procesů a výrobků
Reklamace + interní preventivní opatření uvnitř společnosti

Požadavky
Min. SŠ technického směru
Praxe na oddělení kvality alespoň 1 rok (dodavatelská či zákaznická kvalita)
Angličtina na komunikativní úrovni (alespoň B2)
Znalost čtení ve výkresové dokumentaci - velkou výhodou
Znalost norem v oboru výhodou

Nabízíme
Bonusy / prémie
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzijní / životní připojištění
Příspěvek na sport / kulturu / volný čas
Stravenky / příspěvek na stravování
Vzdělávací kurzy / školení
Firemní akce
Lokalita: Zlín

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku. Tato pracovní nabídka je
vhodná také pro: inženýr kvality, kvalitář, práce v kvalitě, práce ve zlíně, práce ihned, volná práce, manažer
kvality, specialista ISO, auditor, zákaznická kvalita, dodavatelská kvalita

Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)
bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

