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Obowiązki:
definiowanie planu jakości produktu,
autoryzacja produkcji,
zarządzanie akceptacjami jakościowymi materiałów,
koordynacja i odpowiedzialność za laboratorium,
współpraca z Działem Zapewnianiem Jakości oraz Działem Zakupów na szczeblu korporacyjnym,
wspieranie Dyrekcji Odlewni w procesie uprzemysłowienia,

rozwoju narzędzi produkcyjnych oraz w realizacji planu optymalizacji.
Oczekiwania:
wykształcenie wyższe techniczne,
co najmniej 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w odlewni żeliwa,
znajomość zagadnień procesów technologicznych, metod i technik zarządzania jakością, planowania
i zarządzania projektami,
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub/i języka włoskiego,
znajomość aplikacji Cad oraz MS Office,
odporność na stres,
umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
dynamizm i elastyczność w działaniu,
umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy,
wysoki poziom zdolności interpersonalnych,
dyspozycyjność.
Prosimy o zamieszczenie podpisanej klauzuli:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Oferty zawierające list motywacyjny CV i fotografię przyjmuje firma doradztwa personalnego:
Kontakt Sedlak & Sedlak Personnel Consulting
ul. Królowej Jadwigi
30-212 Kraków
tel. (012) 625 59 10
fax (012) 625 59 20
www.sedlak.com.pl
email rekrutacja@sedlak.com.pl
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