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Specjalizujemy się w produkcji detali i złożonych konstrukcji spawanych ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium. 
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który składa się głównie z pras do głębokiego tłoczenia, pras 
krawędziowych, wycinarek laserowych i robotów spawalniczych. Bez względu na to, czy są to części do maszyn 
rolniczych, drzwi do wózków widłowych, podwozia do elektrycznych wózków paletowych czy komponenty 
zautomatyzowanych systemów magazynowych – wykonujemy części dla wymagających produktów końcowych.  

Aby wzmocnić nasz zespół w Dziale Zapewnienia Jakości poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Inżynier jakości 
 

Twoje zadania:  
 

• Kontrola jakości dostarczanych materiałów, surowców i usług oraz wysyłanych produktów gotowych  
• Kontrola i wyjaśnianie reklamacji oraz realizacja procedur reklamacyjnych 
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej reklamacji 
• Przeprowadzanie kontroli jakościowych produktów gotowych i półproduktów 
• Prowadzenie dokumentacji dotyczących realizacji poszczególnych procedur jakościowych 
• Monitorowanie realizacji procedur Systemu Zarządzania Jakością 
• Przeprowadzanie niezbędnych szkoleń z zakresu jakości  
• Przygotowywanie dokumentacji do audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeprowadzanie tych 

audytów zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością 
• Blokowanie poszczególnym materiałów surowców lub produktów gotowych w przypadku stwierdzenia 

odchyleń oraz nadzór i kontrolna nad usunięcie wykrytych odchyleń i zwalnianie wcześniej zablokowanych 
materiałów surowców lub produktów 

• Przygotowywanie dokumentów jakościowych dla klientów – PPAP/EMPB, SPC, MSA 
• Sporządzanie raportów, analiz i statystyk dotyczących jakości i reklamacji 

 

Oczekujemy: 
 

• Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne 
• 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie systemów i procedur jakościowych, Znajomość zagadnień i 

przepisów z zakresu organizacji polityki jakości w firmie, norm jakościowych, systemów jakościowych i 
procedur 

• Znajomość narzędzi: FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, narzędzia jakości  
• Znajomość zagadnień z zakresu przyrządów, narzędzi i technik pomiarowych 
• Znajomość zagadnień z zakresu planowania i organizacji produkcji  
• umiejętności pracy w zespole.  

 

Oferujemy: 
 

• pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• pakiet świadczeń pozapłacowych, 
• komfortowe i bezpieczne warunki pracy, 
• możliwość zakwaterowania, 
• dopłaty do dojazdów do pracy. 

 
 

Jeśli postrzegasz tę ofertę jako ciekawe wyzwanie i szukasz długoterminowej współpracy z możliwością rozwoju w 
międzynarodowym środowisku, powinniśmy Cię poznać. Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze 
sprecyzowanymi oczekiwaniami płacowymi i wskazaniem dostępności na podany adres pocztowy lub pocztą 
elektroniczną: 

rekrutacje@kohl.pl 


