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Specjalista ds. Zarządzania Jakością
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

całościowa kontrola procesów produkcyjnych w zakładach w Piotrkowie Tryb. i w Bełchatowie m.in.
w zakresie: surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, prawidłowości procesów
technologicznych,
wykonywanie badań i analiz z wykorzystaniem udostępnionego sprzętu i środków badawczych,
kontrola realizacji ustalonego programu badań jakościowych, uzgadnianie i modyfikacje programu,
optymalizacja procesów produkcyjnych w zakresie wykorzystania personelu produkcyjnego
i laboratoryjnego, stosowanych metod badawczych i systemów ich oceny,
współpraca z kierownikami wydziałów produkcyjnych i innych komórek organizacyjnych w zakresie
zapewnienia wymaganych parametrów jakościowych,
udział w opracowaniu i wdrażaniu Zakładowego Systemu Kontroli Produkcji
weryfikacja i wdrażanie procedur,
kontrola ich realizacji i ewentualne modyfikowanie,
nadzór nad dokumentacją Zakł. Systemu Kontroli Produkcji, - Księga Kontroli Produkcji
współpraca w zakresie certyfikacji, uzyskiwania wymaganych dopuszczeń i badań dla produktów,
poszukiwanie nowych możliwości rynkowych, przygotowanie i prowadzenie projektów nowych

●
●
●

produktów,
udział w obsłudze reklamacji,
wymiana informacji z Laboratorium Centralnym w Austrii,
odpowiedzialność za jakość procesów produkcyjnych i produkowanych wyrobów, raportowanie
o podejmowanych działaniach.

Wymagania:
●

●

●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek chemiczny – chemia materiałów
budowlanych; konserwacja zabytków),
płynna znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – warunek podstawowy, j. angielski mile
widziany
samodzielność w działaniu, inicjatywa i kreatywność,
zdolność analitycznego myślenia,
precyzja i terminowość w realizacji przydzielonych zadań,
dobre zdolności interpersonalne i zdolność kierowania zespołami ludzkimi,
znajomość technik informatycznych, biegła obsługa komputera,

Oferta skierowana jest zarówno do osób z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, jak
również do absolwentów. Mile widziani absolwenci studiów doktoranckich.
Zapewniamy:
●
●
●

stałą, opartą na zachodnich wzorcach pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
atrakcyjne wynagrodzenie,

Forma kontaktu:
Oferty wraz z listem motywacyjnym, życiorysem zawodowym, zdjęciem oraz dopiskiem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres:
Baumit Sp. z o.o.
ul. Brodzka 10 A
54-103 Wrocław
lub e-mail: sekretariat@baumit.pl

http://laboratoria.net/home/10510.html
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zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w
biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus
"Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec
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