Ogłoszenie o naborze na stanowisko kontroler jakości
Spółdzielni Pionier w Prudniku
W związku ze zmianami kadrowymi w strukturze firmy, poszukujemy kandydata na stanowisko

KONTROLER JAKOŚCI
1.

Wymagania













2.

wykształcenie średnie (preferowane techniczne),
umiejętność obsługi programów MS Office,
praktyczna umiejętność obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych,
doświadczenie w wizualnej ocenie wyrobów,
umiejętność czytania rysunku technicznego,
dokładność i precyzyjność w działaniu, spostrzegawczość,
umiejętność szybkiej i zdecydowanej reakcji na powstałą niezgodność,
umiejętność pracy w zespole,
nastawienie na realizację celów,
pewność siebie,
motywacja do uczenia się i pracy,
mile widziana znajomość języka angielskiego.

Ogólny zakres obowiązków:

nadzór nad zgodnością procesu produkcyjnego z dokumentacją i wymogami klienta,
kontrola jakości komponentów i produktów gotowych,
zbieranie danych jakościowych w trakcie procesu produkcyjnego,
wypełnianie raportów jakościowych i wprowadzanie danych,
współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia wymaganego poziomu
jakości,
wsparcie produkcji w ustalaniu i podejmowaniu działań korygujących,
dbanie o 5S na stanowiskach pracy.









3. .Oferujemy
-

umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kandydata,
pracę w systemie 3-zmianowym
bogaty pakiet socjalny (świętówka, wczasy pod gruszą, zwrot biletów – kino, basen, teatr,
wyprawki szkolne oraz paczki mikołajkowe dla dzieci)
niezbędne narzędzia pracy,
liczne szkolenia zawodowe,
możliwość rozwoju zawodowego,
benefity pozapłacowe (siłownia, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne),
pracę w miłej atmosferze.
możliwość korzystanie przez osoby niepełnosprawne z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (zwrot kosztów zakupu leków, sprzęt rehabilitacyjny, ryczałt na
dojazdy do i z pracy, turnus rehabilitacyjny)

•
•

4.
-

Wymagane dokumenty
CV + list motywacyjny, wraz z dołączoną klauzulą na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby rekrutacji w formie pisemnej lub wysłane droga e-mailową na adres
p.lesniak@pionier.com.pl z dopiskiem „stanowisko kontroler jakości” w terminie do 30.06.2021r.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że w procesie rekrutacji, po złożeniu CV administratorem Państwa danych osobowych będzie:
Spółdzielnia Pionier
ul. Batorego 35
48-200 Prudnik.
1.
2.
3.
4.
5.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub adekwatne do treści wyrażonej przez Państwa zgody
na przetwarzanie,
W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt na adres e-mail pionier@pionier.com.pl,
Będą posiadać Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
Będą posiadać Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, niepodanie odpowiednich
danych osobowych oraz brak odpowiedniej zgody w CV skutkować może odrzuceniem Państwa aplikacji.

