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 140 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: KONTROLER JAKOŚCI
Twoje zadania:
 Opracowywanie i realizowanie planów kontroli procesów produkcyjnych(tworzenie planów kontroli, kart kontroli, badań i
podsumowań itp.)
















Zapewnienie wdrożenia, przestrzegania, zgodności wszystkich instrukcji/wytycznych obowiązujących w zakładzie
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w firmie instrukcjami i wytycznymi
Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych
Realizacja kluczowych wskaźników jakościowych
Szkolenie pracowników produkcji w aspektach jakościowych i ewidencja przeprowadzonych szkoleń
Ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń
Analiza elementów wadliwych i proponowanie działań zaradczych
Opracowywanie katalogów błędów
Współpraca z działem produkcji i inżynieryjnym w celu poprawy jakości produktu i procesu
Sporządzanie raportów wzorcowania wg wytycznych wewnętrznych i zgodnie z wymaganiami klienta
Kontrola towarów przychodzących (kontrola świadectw jakościowych, kontrola materiałowa) wg. Instrukcji / wytycznych
Zapewnienie spełnienia wymagań zgodnych z wytycznymi ISO 9001 w zakresie systemu zarządzania jakością
Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego
Praca w systemie 3-zmianowym

Twój profil:
 Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
 Znajomość systemów CAQ i systemu ERP w stopniu podstawowym- mile widziane
 Umiejętność analitycznego myślenia i planowania zadań
 Umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z osobami na różnych szczeblach w organizacji
 Samodzielność oraz dobra umiejętność organizacji własnej pracy
 Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym – mile widziane
 Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej – mile widziane
Czekamy na Twoje zgłoszenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Działem Zasobów Ludzkich w naszej siedzibie głównej.
Grażyna Wilczyńska Tel + 48 91 447 29 24 g.wilczynska@jaeger-polska.pl

www.jaeger-polska.pl

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 z wiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

