
Cégünk fő profilja csúcsminőségű, egyedi gépek, szerszámok és berendezések gyártása az
autóipar számára és ezen gyártott eszközök széles körű szervizelése külföldön és belföldön. Ehhez
keresünk a móri székhelyünkre új munkatársat alábbi pozícióba:

Minőségbiztosítási vezető

Következő feladatok várnak Rád

A minőséggel kapcsolatos alapelvek meghatározása és megvalósítás

A minőséggel kapcsolatos tervezés, működtetés és értékelés

A minőségirányítási csapat munkájának vezetői irányítása és koordinálása

A vállalat minőségirányítási rendszerének felügyelete, működtetése, folyamatos
fejlesztése

A vállalat felkészítése és képviselete belső és külső, tanúsító és felügyeleti
auditokon

A megfelelőség és fenntarthatóság megvalósítása és folyamatos fejlesztése a
vállalatnál

Az energiahatékonysággal kapcsolatos követelmények meghatározása és
megvalósítása

Információ- és adatvédelmi tisztviselő feladatkörének ellátása

Te vagy az ideális jelölt, ha

Felsőfokú műszaki szakképzettséggel és minőségirányítási szakmérnök szakképesítéssel
rendelkezel

Fémszerkezet és autóipari gyártás területen szereztél gyakorlatot

Felhasználói szintű Microsoft Windows és Office ismeretekkel rendelkezel

Tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudással rendelkezel szóban és írásban egyaránt

Az állás betöltéséhez előnyt jelent

Irányítási rendszerek ismerete: ISO 9001, ISO 14001, 27001, 45001, 50001, TISAX

Belső auditori és/vagy vezető auditori végzettség

Második idegen nyelv ismerete

ERP rendszerek területén szerzett szakmai tapasztalat

Amit kínálunk

Családias, barátságos légkört

Változatos feladatokat és karrierlehetőséget

Hosszú távú munkalehetőséget egy kiszámítható és erős, jövőorientált vállalatnál

Innovatív környezetet
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Szakmai kihívást a csúcsminőségű, egyedi gépek és berendezések gyártásának területén

Minden munkatársunk személyre szabottan bővítheti szakmai és nem szakmai ismereteit,
melyhez szakirányú tréningek és nyelvi képzések támogatását biztosítjuk

Kollégáink munkáját, szakértelmét versenyképes alapbérrel, havi prémiummal, béren kívüli
jutatásokkal honoráljuk

Munkavégzés helye: 8060 Mór, Kórház utca 20.

Kezdési időpont: azonnal
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