
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz mebli 

dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

 

SZEF DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI 
Wymagania: 
– minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
– wykształcenie wyższe techniczne 
– znajomość Systemu Zarządzania zgodnie z ISO 9001 
– znajomość przepisów morskich 
– znajomość oprogramowania ERP i CRM 
– umiejętność czytania rysunków technicznych 
– umiejętność organizacyjne oraz pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku 
– znajomość języka angielskiego 
– prawo jazdy kat.B 
– terminowość, rzetelność oraz dokładność 
 
Mile widziane: 
– certyfikat kompetencji badań wizualnych VT2 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
– odbiory Towarzystw Klasyfikacyjnych 
– opracowywanie procedur, instrukcji i zarządzanie dokumentacją jakościową 
– audytor wewnętrzny i koordynacja audytów zewnętrznych klienta 
– rozpatrywanie i koordynowanie prac związanych z reklamacjami 
– rozwiązywanie problemów jakościowych przy wykorzystywaniu narzędzi jakościowych 
– monitoring wskaźników jakościowych 
– prowadzenie planów działania, organizowanie i kontrolowanie zadań realizowanych 
   przez Dział kontroli Jakości 
– prowadzenie pomiarów i badań w ramach kontroli wyrobów 
– dokumentowanie działań prowadzonych w ramach badań, sprawdzeń i kontroli 
– nadzór nad prawidłowością procesu produkcji oraz kontrolę jakości gotowych wyrobów 
– sporządzanie dokumentacji jakościowej 
– nadzór nad dokumentacją i realizacją zadań w oparciu o system jakości ISO 9001 
– kontrolę dostaw materiałowych oraz dokumentowanie tych kontroli 
– kontrolę międzyoperacyjną w czasie produkcji oraz uczestnictwo w próbach/testach z udziałem     

przedstawiciela Klienta i/lub przedstawiciela trzeciej strony 
 

Oferujemy: 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– nagrody motywacyjne 
– dodatki funkcyjne 
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 

Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 
na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 
 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(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). 


