
 

Międzynarodowa grupa PLASTIWELL INTERNATIONAL SA – specjalizująca się w produkcji 

części i podzespołów z tworzyw sztucznych w 10 zakładach w Polsce i we Francji - 

poszukuje dla nowo otwieranego zakładu osoby na stanowisko: 

Kierownik Działu Kontroli Jakości 
Miejsce pracy: Tarnów 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• odpowiedzialność za politykę jakości w Firmie 

• koordynacja projektów dotyczących wprowadzania, usprawniania i utrzymania 

odpowiedniego poziomu jakości produktów 

• kompleksowe zarządzanie Działem Kontroli Jakości w Firmie 

• nadzór nad procesem tworzenia wymagań jakościowych dla nowych procesów 

• rozwój systemów zarządzania jakością (zgodnie ze standardami ISO i IATF) 

• nadzór nad procesem przeprowadzania audytów jakościowych (wewnętrznych i 

zewnętrznych) 

• kontrolowanie przestrzegania standardów jakościowych obowiązujących w firmie 

• monitorowanie wyników jakościowych 

• odpowiedzialność za osiąganie prawidłowych wskaźników jakościowych całej firmy, w 

tym kosztów złej jakości oraz zadowolenia klienta 

• odpowiedzialność za inicjowanie działań w zakresie poprawy jakości 

• zarządzanie zespołem podległych pracowników poprzez organizację pracy, 

delegowanie zadań i motywację 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne 

• doświadczenie w pracy z systemami jakości w branży automotive 

• doświadczenie kierownicze w Dziale Zarządzania Jakością zakładu produkcyjnego 

• znajomość 8D, APQP, FMEA, PPAP, VDA, MSA, 5Why, Ishikawa, PDCA, metodologia 

Kaizen 

• spełnienie wymagań wynikających z obowiązującego wydania IATF16949; ISO9001 

oraz znajomość norm i systemów zarządzania jakością 

• znajomość ISO14001; PN-N18001 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka 

francuskiego) 

• bardzo dobra organizacja pracy, wysoko rozwinięte zdolności komunikacji, 

rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz samodzielność 

Oferujemy: 

• umowę o pracę 

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów oraz rozwój zawodowy 

• udział w ciekawych projektach 

• możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji 

• pracę w bardzo dynamicznym otoczeniu 

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@tarnwell-polska.com.pl 

W tytule wiadomości: Stanowisko, Imię Nazwisko 
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