
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäger Polska Spółka Sp. z o.o. to wyspecjalizowany dostawca, zajmujący się produkcją wysokiej jakości komponentów i 

podsystemów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu. 

Jesteśmy częścią niemieckiego rodzinnego holdingu Arnold Jäger, zatrudniającego ponad 130 pracowników w Gryfinie i ponad 1000 

pracowników na całym świecie. Od ponad 75 lat Grupa Jäger koncentruje się na projektowaniu rozwiązań technicznych dla 

przemysłu, energii odnawialnej, rolnictwa i ochrony środowiska. 

Zaufanie, dynamiczne myślenie i lojalność są głównymi wartościami naszej firmy. 

STANOWISKO: Inżynier Jakości 

Miejsce pracy: Gryfino 

Twoje zadania: 
 Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji jakościowej oraz zapewnienie zgodności z procedurami jakościowymi. 
 Zarządzanie reklamacjami oraz śledzenie i kontrola wprowadzonych środków zaradczych. 
 Opracowywanie, aktualizacja i modyfikacja planów kontroli / instrukcji kontroli. 
 Sporządzanie raportów wzorcowania wg. wytycznych wewnętrznych i zgodnie z wymaganiami klienta.  
 Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, monitorowanie wprowadzonych środków zaradczych i sprawdzanie skuteczności 

przeprowadzonych audytów. 
 Udział w audytach klientów. 
 Monitoring wskaźników jakościowych, przygotowywanie raportów. 
 Współpraca z innymi działami w firmie oraz firmami zewnętrznymi. 
 Analiza informacji od klienta i podejmowanie działań w przypadku zgłaszanych nieprawidłowości. 
 Inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych. 
 Poprawa jakości procesów i wyrobów, redukcja kosztów złej jakości. 

Twój profil: 
 Wykształcenie wyższe kierunkowe lub techniczne.  
 Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
 Znajomość systemów zarządzania jakością (ISO 9001, IATF 16949).  
 Znajomość 8D,APQP, PPAP, SPC,FMEA. 
 Znajomość narzędzi do rozwiązania problemów 5why, Ishikawa.  
 Praktyczna  znajomość obsługi komputera (pakiet Office). 
 Umiejętności czytania rysunku technicznego.  
 Doświadczenia we współpracy z klientami/dostawcami. 
 Znajomość systemu Axapta – mile widziane. 
 Umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz dobra umiejętność organizacji własnej pracy. 
 Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (w mowie i piśmie) – warunek konieczny. 

Oferujemy: 
 Nowoczesne, estetyczne i bezpieczne środowisko pracy 
 Innowacyjną pracę na wysokim poziomie technologicznym w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie w ramach 

międzynarodowej grupy. 
 Pracę  od poniedziałku do piątku.  
 Stabilność wynagrodzenia.  
 Bony pieniężne przyznawane z okazji jubileuszu pracy, Bożego Narodzenia narodzin dziecka etc.  

 
Czekamy na Twoje zgłoszenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  

z Działem Zasobów Ludzkich w naszej siedzibie głównej. 

Katarzyna Banaszkiewicz Tel + 48 91 447 29 24 

g.wilczynska@jaeger-polska.pl 

www.jaeger-polska.pl 
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaeger  Polska Sp. z o.o.  dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)). 
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