Mecalit należy do czołowych producentów wysokiej jakości elementów technicznych oraz
komponentów z tworzyw sztucznych. Firma zaopatruje znanych producentów artykułów
gospodarstwa domowego w kraju oraz w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych . Nasz sukces opiera
się na technicznym know-how oraz ciągłym rozwoju innowacyjnych produktów. Aby lepiej realizować
potrzeby naszych klientów planujemy poszerzyć nasz Dział Jakości w Łodzi o kolejną osobę.
Do naszego zakładu produkcyjnego w Łodzi poszukujemy wysoko zmotywowanych kandydatów na
stanowisko:

Specjalista ds. jakości
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych,
prowadzenie testów i badań wyrobów,
inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz monitorowanie ich realizacji,
prowadzenie audytów procesu / produktu,
analizowanie przyczyn i obsługa reklamacji,
opracowywanie instrukcji i procedur,
sporządzanie raportów jakościowych, monitorowanie wskaźników,
współpraca z działem produkcji i działem technicznym w celu poprawy jakości produktu,
wspomaganie uruchomień nowych produktów i procesów ze strony Działu Jakości.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe techniczne,
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
znajomość rysunku technicznego,
znajomość narzędzi jakościowych (FMEA, 8D, SPC itd.),

znajomość MS Office,
samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

ciekawą i stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji,
pakiet benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa, opieka medyczna),
świadczenia socjalne,
narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV w języku polskim.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mecalit Polska Sp. z o. o.
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i
przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 pkt.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, RODO) ”.

