Odlewnia" Tarnów" Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

02.09.2014r.

Odlewnia "Tarnów" Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

KONTROLER JAKOŚCI
Miejsce pracy : Tarnów
Kluczowe obowiązki:
•
•
•
•
•

pomiar modeli i odlewów przy użyciu ramienia pomiarowego,
kontakt z klientami w zakresie jakości produktów,
kontrola produktów i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych w procesie
produkcji,
tworzenie dokumentacji jakościowych nowych wyrobów,
współudział we wdrażaniu nowych projektów.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie techniczne - preferowane odlewnictwo,
umiejętność analizy i rozwiązywania problemów,
umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
umiejętność wykorzystania oprogramowania CAD do tworzenia brył 3D, rysunków i
dokumentacji produkcyjnej (Solid Edge, SolidWorks),
umiejętność pomiarów ramieniem pomiarowym będzie dodatkowym atutem,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz systematyczność,
dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy:
•
•
•
•

pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę,
wynagrodzenie wzrastające wraz ze zdobywaną wiedzą, umiejętnościami i
zaangażowaniem,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego ( ze zgodą na przetwarzanie i
przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.
U. z 2002 r., poz. 926 ze zm.) na adres: rekrutacja@odlewnia-tarnow.pl
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