SQA – dodavatelská kvalita
POŽADUJEME:










Vysokoškolské/ maturitní vzdělání strojírenské - oblast dodavatelské kvality
PC uživatel, MS Office
SAP výhodou
komunikativní angličtina
zpracování postupů ve výrobě z hlediska kvality, znalost metrologie , interní auditor ISO , řízení
quality nástroje - 8D reporty, ishikava
základní znalosti statis. - způsobilost procesů, SPC, MSA
samostatnost, iniciativa, loajalita, schopnost vést a rozhodovat, technické schopnosti, zodpovědnost,
flexibilita, organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu,
loajální, zdvořilý, jednání v souladu s etickým kodexem

NABÍZÍME:










příspěvek na dopravu
závodní stravování zdarma
příspěvek na dovolenou a na Vánoce, věrnostní bonus
5 týdnů dovolené
firemní společenské a sportovní akce
příspěvek na penzijní či životní pojištění
Cafeterie – Flexipass (možnost využít na sport, kulturu a zdraví)
práci v silné výrobní společnosti s mezinárodním zázemím
příležitost ve firmě s pokročilými technologiemi

PRACOVNÍ NÁPLŇ:










spolupracovat na plynulém přesunu dodávek dílů od dodavatelů do závodu
řídit, vyhodnocovat a zajišťovat dodavatelskou kvalitu a přijímat opatření k jejímu neustálému
zlepšování (rozvíjet popř. zavádět systémy řízení kvality u dodavatelů, plánovat a provádět procesní
audity u dodavatelů, provádět hodnocení dodavatelů, podílet se na výběru nových dodavatelů)
provádět a vyhodnocovat audity kvality u dodavatelů
zajišťovat přezkoušení prvních vzorků a zabezpečit potřebnou kvalitu těchto vzorků až do fáze sériového
dílce
zajistit vstupní kontrolu sériových dílců a vyřešení případných odchylek s ohledem na dodržení
požadavků kvality a hospodárnosti
navrhovat a zabezpečovat optimální vybavenost měřidly a dalšími prostředky na zajištění požadované
kvality dodávaných dílů
prověřovat a odsouhlasit strategii měření dílů u dodavatelů a plánovat a řídit kontrolu vstupu zboží:
systematicky zvyšovat kvalifikaci pracovníků kontroly vstupu zboží, systematicky zvyšovat efektivitu a
technické možnosti kontroly vstupu zboží, schvalovat popř. vytvářet zkušební plány nebo zkušební
postupy, podílet se na vylepšování procesu vstupu zboží s důrazem na rozhraní odd. logistiky/odd.
kvality, řešit situace v případě dodání neshodných dílů standardními postupy Linde a pokud možno
zamezit zastavení produkce, řídit proces uvolnění nových dílů
předkládat požadavky na kvalitu v průběhu procesu vývoje výrobku

