Prievidza

Inžinier kvality Junior

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového
priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy
do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 63
prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je
vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000
employees at 63 locations in 23
countries guarantee quality and

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Zodpovednosť za oblasť kvality pri zavádzaní nových produktov do výroby v spolupráci s
vývojovým centrom a projektovým tímom
- Koordinovanie priebehu analýz vzniknutých nezhôd v oblasti kvality nakupovaných dielov,
ﬁnálneho produktu i samotného výrobného procesu za účelom stanovenia príčin a riešení
vedúcich k ich odstráneniu v podobe rôznych nápravných a preventívnych opatrení
- Odsúhlasenie a zavedenie vhodných meracích techník, postupov, skúšobných plánov pre
nakupované diely i ﬁnálny produkt, ich pravidelná kontrola a príslušné aktualizácie
- Spoluúčasť pri vzorkovaní ﬁnálneho produktu a nakupovaných dielov pre potreby
zákazníka alebo vývojového centra v prípade technických zmien (poskytovanie
potrebných informácii zákazníkovi, vzorky, montážne skúšky, zavádzanie zmien)
- Pravidelný kontakt, komunikácia a koordinácia stretnutí alebo konferencií so zákazníkom,
s dodávateľmi, projektovým tímom a vývojovým centrom počas trvania celého projektu

innovation.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Zamestnanecké výhody, beneﬁty
- Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
- Príležitosti kariérneho rastu
- Greenﬁeld
- Flexibilná pracovná doba
- Odborné školenia
- Mzda: od 1250 Eur (v závislosti od praxe v odbore) + variabilné zložky mzdy

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG, Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg

Zašlite nám vašu žiadosť pomocou nášho on-line formulára.

