Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych na świecie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego
specjalizującym się w kuciu i obróbce stali oraz aluminium. Naszymi odbiorcami są wszyscy znani światowi producenci z branży
motoryzacyjnej. W co trzecim samochodzie osobowym na świecie znajdują się produkowane przez nas części. W naszych
zakładach w Niemczech, Meksyku, Indiach, Chinach, USA oraz w Polsce pracuje obecnie około 5600 pracowników.
Brzmi ciekawie? – jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię do naszego zakładu produkcyjnego w Gliwicach, gdzie czeka na Ciebie
stanowisko:

Specjalista ds. Jakości (k/m)
Twoje zadania:





Koordynacja i nadzór nad procesem reklamacyjnym, administrowanie działań i współpraca z innymi działami
Aktualizacja procedur i instrukcji systemu jakościowego
Przygotowywanie dokumentacji jakościowej
Wykonywanie analiz jakościowych

Twój profil:








Wykształcenie techniczne (mile widziane wyższe)
Znajomość procesów jakościowych wynikających z normy IATF 16949
Znajomość podstawowych narzędzi jakościowych, 5W, diagram Ishikawy, 8D
Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży automotive
Zaangazowanie, dokładność i elastyczność w działaniu
Kreatywność i gotowość na zmiany
Komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Mamy dla Ciebie:










stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
elastyczny czas pracy: 8.00 – 16.00 ( możliwe rozpoczęcie 7.30 – 8.30)
świetną atmosferę pracy,
premię kwartalną
finansowanie nauki języków obcych (kursy z j. angielskiego i niemieckiego)
ZFŚS (tzw. „wczasy pod gruszą”, premie świąteczne, paczki dla dzieci, zapomogi);
Medicover (pakiet podstawowy finansowany przez pracodawcę; możliwość rozszerzenia zakresu/pakietu na preferencyjnych
warunkach);
Ubezpieczenie grupowe AXA (na preferencyjnych warunkach – finansowane przez pracownika);
Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę

Jesteś zainteresowany pracą w nowoczesnej, rozwijającej się firmie?
Wyślij aplikację on-line jeszcze dziś na adres:
tutaj
Uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Hirschvogel Components Poland Sp. z o. o.
ul. Jana Gutenberga 2
44-109 Gliwice, Polska

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.).”

www.hirschvogel.com

Hirschvogel Automotiv Group

