A WAREMA Plastics Technology Hungary Kft. 100% német tulajdonú vállalat, amely a WAREMA
Kunstofftechnik und Maschinenbau GmbH sikeresen működő leányvállalata 2011 óta.
Innovatív és hatékony partnerek vagyunk a műanyagipar és a szerszámgyártás területén. Magyarországi
telephelyeinken, Gyálon és Nagykanizsán 200 fő áll alkalmazásban.
Modern gépparkkal műanyag alkatrészeket fejlesztünk és gyártunk, elsősorban az autóipar számára.
Mindig a pontosságot és a minőséget tartjuk szem előtt.

Bővülő nagykanizsai csapatunkba MINŐSÉG-ÉS FOLYAMATMÉRNÖK munkatársat
keresünk egy személyben!

Leendő feladataid lesznek Nálunk:
➢ Gyártástechnikai folyamatok (Fröccsöntés) felügyelete és optimalizálása
➢ A gyártási folyamatok során felmerülő hibák analizálása és a javító intézkedések
végrehajtása
➢ Támogatja a gyártási munkafolyamatokat, biztosítja a szükséges gyártási dokumentációt
és információt
➢ Felelős az adott gyártóterületen gyártott termékek minőségéért és a gyártás
hatékonyságáért
➢ Bejövő áruellenőrzés támogatás
➢ Vevői reklamációk kezelése és folyamatos kapcsolattartás a vevőkkel
➢ Minőségi probléma esetén azonnali hibaelhárítás, intézkedések bevezetése, okok
feltárása, javító intézkedések bevezetése, eredmények prezentálása
➢ A fröccsöntés minőségi és hatékonysági mutatóinak javítása, a fröccsöntési folyamat
fejlesztése.
➢ Vevői auditokon való aktív közreműködés
➢ Meglévő minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer betartatása, fejlesztése
(ISO9001, IATF 16949 és az ISO14001)

Akit keresünk:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Műszaki végzettség
Minőségbiztosítási rendszerek ismerete
Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat
Műanyaggyártás technológiájának ismerete
Középszíntű angol nyelvtudás
Rendszerszemléletű gondolkodásmód, precizitás
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Előny:
➢ Autóipari beszállítói tapasztalat
➢ Integrált vállalatirányítási rendszer ismeret

Amit kínálunk:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sokrétű feladatkör dinamikusan fejlődő vállalatnál
Versenyképes jövedelem
Próbaidő lejárta után cafeteria rendszer (havi nettó 16.000 Forint)
Munkába járás támogatása: autóval 15 Ft/km, busz-és vonatbérlet esetén 86%-ban
Év végi jutalom
Iskolakezdési támogatás
Munkatárs ajánlási bónusz

Munkarend: hétfőtől péntekig 8.00-16.20-ig

Munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 97.

Jelentkezni, érdeklődni lehet:
 hr@warema.hu
 +3629540060
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