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Jsme tu již přes 70 let a patříme mezi nejstabilnější strojírenské firmy v ČR. Vyrábíme pro celý svět. 
Pochlubit se můžeme investicemi do nových strojů, zařízení,  budov a také rodinnou 

atmostérou české výrobní firmy, která sídlí v Opavě.

POZICE:

CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ:

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

KONTAKT: 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zavazujeme se chránit Vaše soukromí. Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat výhradně pro účely 
náboru – výběru nejvhodnějšího uchazeče na základě posouzení Vaší kvalifikace a dřívějších pracovních zkušeností. 
Více na www.ostrojacisrdcem.cz

OSTROJ a.s.
Těšínská 1586/66

746 01 Opava
 

www.ostroj.cz


	Pozice: TECHNIK KVALITY divize Hydraulika
	Co bude vaší pracovní náplní:: •  Připravuje dokumentaci pro schvalování „prvních vzorků“ a vzorků při rekvalifikačních zkouškách (dle metodiky PPAP nebo obdobné požadované zákazníkem)•  Zpracovává dokumenty / spolupracuje při zpracování dokumentů vývojový diagram procesu (PFD), procesní FMEA a kontrolní plán•  Zajišťuje a řídí vzorkování a rekvalifikační zkoušky•  Spolupracuje při provádění / provádí analýzy MSA•  Spolupracuje při zavádění / zavádí využití statistických metod•  Provádí vyhodnocování za použití statistických metod
	Co od vás očekáváme:: •  ÚSO/SOU vzdělání, technické zaměření – strojírenský obor výhodou•  Znalost základních principů systému jakosti, praktická zkušenost s tvorbou dokumentace a dokumentů systému jakosti výhodou•  Praktická zkušenost v oblasti kontroly kvality strojírenských výrobků•  Zkušenost s měřicími a zkušebními přístroji strojírenských výrobků•  Znalost čtení technické dokumentace•  Orientace v oblasti technických norem•  Znalost anglického jazyka•  Znalost práce s PC (MS Office), IS IFS výhodou•  ŘP sk. B
	Co vám můžeme nabídnou 1:: •   5 týdnů dovolené•   Dotované závodní stravování•   Příspěvek na dopravu•   Náborový příspěvek (u vybraných profesí)•   Příspěvek na penzijní připojištění
	Co vám můžeme nabídnou 2:: •   Benefitní program Benefit plus•   Motivační odměňování•   Firemní akce pro zaměstnance a rodinné    příslušníky•   Vánoční dárky•   Zázemí stabilní a seriózní společnosti
	Kontakt::  Ing. Daniela Krybusová, oddělení Personalistika, krybusova@ostroj.cz Tel.: +420 553 872 176, +420 605 961 560


