Společnost Dr. Pendl & Dr. Piswanger InterSearch, vyhledává pro svého klienta, leadera v oboru dřevozpracování pro produkty orientované na
domácnost, s výrobním závodem v CZ v okolí Brna, motivované kandidáty na pozici:

QUALITY LEADER (vedoucí kvality)
Tato příležitost je vhodná pro zkušené profesionály v oboru dřevozpracování, příp. pro absolventy univerzity v oboru dřevařství - technologie
zpracování dřeva s kratší praxí a velmi dobrou angličtinou. V pozici budete mít na starosti kontrolu vstupního materiálu do výroby a kontrolu kvality ve
výrobním procesu. Pozice je součástí manažerského týmu (reportuje řediteli) výrobního závodu o velikosti cca 250 zaměstnanců a vede 7-mi členný tým
inspektorů kvality - auditorů ve výrobě. Vhodnému kandidátovi společnost poskytne důkladné zaškolení na pozici a v případě potřeby pomoc při relokaci.
ÚKOLY A ODPOVĚDNOSTI
- iniciuje a vede aktivity úseku kvality v souladu s potřebami výrobního závodu a požadavky zákazníků,
- zajišťuje se svým týmem vstupní a mezioperační kontrolu ve výrobě, monitoruje a reportuje hlavní data kvality a KPI a identifikuje potenciální problematické oblasti kvality finálního produktu a ve spolupráci s ostatními úseky navrhuje potřebná opatření ke zlepšení,
- zodpovídá za zpracování a vyhodnocování zákaznických reklamací, včetně zpětné vazby do interních procesů,
- podílí se na programu neustálého zlepšování procesů ve výrobě.

VHODNÝ PROFIL KANDIDÁTA
- VŠ v oboru lesnictví – dřevařství nebo technologie zpracování dřeva,
- zkušenosti v oblasti kontroly kvality ve výrobě a s vedením pracovního týmu,
- komunikativní angličtina,
- znalost metodologie a technik kontroly kvality – 8D reporty, root cause analýza, 5Why a další nástroje,
- organizační, komunikační a analytické schopnosti, schopnost vést tým spolupracovníků a ovlivňovat ostatní kolegy v týmu,
- pozitivní a proaktivní osobnost se schopností soustředění na detail.

NABÍZÍME
- možnost pracovat v mezinárodním prostření, příjemné pracovní prostředí v okolí Brna,
- práce v hlavním pracovním poměru pro firmu s celosvětově známou značkou na trhu,
- velmi dobré platové podmínky a bonus založený na výsledcích práce,
- pracovní vybavení a benefity, vč. 5 týdnů dovolené, stravovací poukázky atd.
- podrobné zaškolení se zkušenými profesionály v oboru zpracování dřeva

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU KONTAKTUJTE:
Mgr. František Hejlík
tel. 736 509 367
f.hejlik@pendlpiswanger.cz

