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Wyzwania:
Quality Manager będzie odpowiedzialny za określenie i realizację celów oraz standardów pracy działu
jakości w przedsiębiorstwie.
Tworzenie, wdrożenie i nadzór nad respektowaniem procedur zapewniających utrzymanie
wysokiego poziomu jakości
Opracowywanie systemów przeprowadzenia badań i analiz z zakresu kontroli jakości oraz
monitoring ich działania
Kontrola produktów gotowych, przygotowanie raportów jakościowych, przeprowadzanie
audytów wewnętrznych
Tworzenie i wdrażanie wskaźników jakości
Przygotowywanie komunikacji w przedsiębiorstwie nt. polityki jakości i jej realizacji
Rozwiązywanie problemów i wsparcie liderów produkcji w identyfikowaniu obszarów do
poprawy oraz dążeniu do doskonalenia procesów produkcyjnych (wdrożenie działań
naprawczych w sytuacjach kryzysowych)
Stworzenie i wprowadzanie KPI do procesu produkcji
Opracowanie i wdrożenie usprawnień w procesach gospodarki materiałowej i narzędziowej
Uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji związanej z procesem produkcyjnym
Zarządzanie projektami i koordynowanie inicjatyw
Tworzenie zespołów projektowych, współpraca z pozostałymi działami w firmie
Dbanie o odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji współpracowników – prowadzenie szkoleń
Oczekiwania wobec Kandydata:
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z kontrolą jakości i w
zakresie wdrażania Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej
Znajomość branży produkcyjnej
Certyfikacja audytora wewnętrznego (wg normy ISO)
Bardzo dobra znajomość narzędzi IT i umiejętność wykorzystania /dostosowania lokalnego
oprogramowania w obszarze jakości
Umiejętność analitycznego myślenia i planowania
Doświadczenie w zarządzaniu projektami
Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy z poziomem operacyjnym
Nastawienie na realizację zadań, bardzo dobra organizacja pracy
Umiejętność wpływania i angażowania zespołów z pozostałych działów (produkcja,
sprzedaż)do wdrażania i respektowania norm jakościowych
Wykształcenie wyższe techniczne
Znajomość pakietu MS Office
Znajomość języka angielskiego (dodatkowy atut)
Atuty oferty:
Praca w międzynarodowej firmie o wysokich standardach jakości
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Stabilność finansowa przedsiębiorstwa
Wysoki poziom samodzielności
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i przesyłanie aplikacji na
adres: pjalocha@h2b.com.pl lub tel. 508 525 103.
Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1367” i dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Gwarantujemy całkowitą poufność.
Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju,
prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.
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