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PRACOWNIK DZIAŁU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI (M/K)

HAVLAT Präzisionstechnik GmbH

Twoje zadania u nas:

oferta pracy:
Pracownik działu zapewniania
jakości (m/k)

•

Kontrola jakości mechanicznie obrabianych części przy użyciu
nowoczesnej techniki pomiaru współrzędnych 3D oraz konwencjonalnej
techniki pomiarowej i testowej
Kontroluj i wspieraj zgodną z wymogami produkcję części

Rozpoczęcie pracy:
od zaraz
Wymiar czasu pracy:
pełny,
system 2- do 3-zmianowy

•

Ocena wyników pomiarów i testów z odpowiedzialnością za zatwierdzenie
podczas kontroli otrzymywania towarów, kontroli pośrednich i końcowych
Precyzja jest mierzalna – wdrażaj naszą obietnicę dotyczącą jakości

•

Zagwarantowanie systematycznego wdrażania i dalszego rozwoju
naszego zawodowego systemu zapewniania jakości
Będziesz prowadził i kontrolował certyfikaty jakości, stanowiące wynik Twoich

Uwaga:
Znajomość języka niemieckiego
nie jest absolutnie konieczna

działań w zakresie pomiaru i testowania

•

Mile widziane: umiejętności programowania celem samodzielnego
tworzenia programów pomiarowych
U nas będziesz pracował zgodnie ze swoimi indywidualnymi umiejętnościami i
mocnymi stronami

Nasza osoba kontaktowa
dla Ciebie:
Pan R. Hausmann
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Telefon +49 (0) 3583 51669-80

Czego oczekujemy od Ciebie:

Aplikacje należy przesyłać do:
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 17
02763 Zittau
E-Mail: karriere@havlat.de

Więcej informacji:
www.havlat.de
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DLA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!

•

Ukończone kształcenie zawodowo-rzemieślnicze lub techniczne lub
kształcenie dalsze z doświadczeniem w zakresie zapewniania jakości

•

Właściwa znajomość metod i procedur pomiarowych

•

Wyobraźnia przestrzenna i pewne poruszanie się w zakresie czytania
rysunków technicznych

•

Samodzielny i sumienny sposób pracy, a także umiejętność analitycznego
i konceptualnego myślenia

•

Praca zespołowa w połączeniu z pełnym szacunku podejściem do
współpracowników, kolegów i klientów

•

Mile widziane: znajomość systemu ERP, MS-Office, Zeiss Calypso, Mitutoyo
MCOSMOS, Hexagon Polyworks

Stań się częścią regionalnej historii sukcesu!
Czekamy na Ciebie.
Twój zespół HAVLAT.
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Informacje o firmie:

Co oferujemy:

HAVLAT Präzisionstechnik GmbH

Jesteśmy usługodawcą produkcyjnym elementów precyzyjnych w dziedzinie
technologii tokarskiej, frezarskiej i szlifierskiej oraz montażu podzespołów,
wykorzystując przy tym nowoczesny i wszechstronny park maszynowy. Jako
saksońskie przedsiębiorstwo rodzinne w drugim pokoleniu, postawiliśmy sobie za
cel stworzenie powiązania pomiędzy ojczyzną a miejscem pracy w regionie w
okolicach Zittau. Rodziny Havlat i Friedrich opowiadają się za zrównoważonym
rozwojem i wieloletnimi partnerskimi stosunkami z klientami i pracownikami.

Powierzchnia produkcyjna:
14 000 m²
Liczba pracowników:
245
Liczba praktykantów:
30

Nasze świadczenia dla Ciebie:
Wynagrodzenie

Park maszynowy:
80 maszyn CNC

Rzetelne i dostosowane do efektywności pracy
Dopłata do świadczeń przysparzających majątku
Zapewnia wsparcie przy długoterminowym tworzeniu majątku
Dopłata do przedszkoli

Adres:
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 17
02763 Zittau
E-mail:
karriere@havlat.de
Telefon:
+49 (0)3583 51669-0

Wsparcie finansowe dla dziennej opieki nad dziećmi
Dział zarządzania zasobami ludzkimi
oferuje naszym pracownikom otwartość na zgłaszane pochwały i krytyki
Program Buddy dla początkujących
Dla nowych pracowników dostępność osoby kontaktowej
Uzupełniające szkolenia zawodowe
Poprzez kształcenie uzupełniające, targi handlowe lub odwiedziny u klientów
Zarządzanie zdrowiem
Zapewnia ciągłą optymalizację warunków pracy
Nowoczesną ochronną odzież roboczą
Oferowaną w ramach wypożyczania, w tym dopłatę do obuwia ochronnego

Więcej informacji:

Bezpłatne parkingi dla personelu

www.havlat.de
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HAVLAT JAKO PRACODAWCA

Odpowiednie możliwości parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie firmy
Wydarzenia dla pracowników
Od uroczystości firmowych, wyjazdów firmowych po imprezy sportowe

