Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A. siedzibą w Rogowcu
aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko
kontrolera jakości
Zakres obowiązków:
• kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
• bieżąca kontrola jakości wyrobów,
• analiza wyników kontroli i badań, podejmowanie działań w przypadku zidentyfikowania
niezgodności,
• prowadzenie zapisów problemów jakościowych i niezgodności na poszczególnych etapach
produkcji oraz udział w ich rozwiązywaniu,
• zarządzanie reklamacjami,
• udział w opracowaniu zasad kontroli jakości w procesie produkcji,
• wsparcie produkcji w obszarze doskonalenia jakości wyrobów,
• sporządzanie i kompletowanie odpowiednich dokumentów po wykonanych odbiorach
jakościowych.
Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe, specjalizacja w zakresie jakości lub kierunki techniczne,
• wskazane uprawnienia VT2 (mile widziane PT2 lub MT2),
• znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• dyspozycyjność do pracy w delegacji,
• podzielność uwagi, spostrzegawczość i systematyczność, a także umiejętność analizy,
• umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na przy
budowie 2 bloków gazowo-parowych w elektrowni Dolna Odra
• niezbędne narzędzia do pracy,
• możliwość rozwoju osobistego.
Miejsce wykonywania pracy:
• Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowe (woj. zachodniopomorskie)
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego
na adres rekrutacja@empb.com.pl
Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
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