Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce od blisko 17 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu działającego w branży
high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na technologii
obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz
produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowiska:

Inżynier jakości dostawców produkcji mechanicznej
Miejsce pracy: Kobyłka k./Warszawy (praca hybrydowa)

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzór jakościowy nad projektem na poziomie dostawców
Monitorowanie poszczególnych etapów realizacji projektu u dostawcy
Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
Wsparcie techniczne na etapie montażu i uruchamiania produktów
Wdrażanie na poziomie dostawców działań usprawniających montaż końcowy na produkcji finalnej
Wykrywanie i usuwanie usterek części i urządzeń
Odbiory techniczne produktów u dostawców
Wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości i kosztów projektu

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane z obszaru mechaniki i budowy maszyn)
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (praca z obcokrajowcami)
Znajomość rysunku technicznego
Znajomość zagadnień z obszaru obróbki mechanicznej, spawalnictwa, nakładania powłok malarskich
Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
Mile widziana znajomość narzędzi jakościowych 8D, Ishikawa, 5Why
Sprawne posługiwanie się MS Excel, Word, Power Point
Łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych, duża komunikatywność i wysoka kultura osobista
Umiejętność współpracy w zespole oraz z innymi zespołami wewnątrz organizacji
Gotowość do podróży służbowych do dostawców (Polska, Niemcy)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie na życie
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole
Możliwość wykorzystywania języka angielskiego w codziennej pracy
Zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
Stabilność zatrudnienia i rozwój zawodowy w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres recruitment.pl@nuctech.com w
temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.
Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na
ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka
prywatności, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com

