Founded in 1969 as SEG in Krefeld, Germany - grown under Woodward for more than 10 years - ConverterTec is a global
specialist in electric power conversion. Since 1995, first variable-speed Concycle® generators and power conversion
technology is being used in marine applications, Uninterruptible Power Supply as well as in upcoming wind and solar/PV
applications.
As of today, we are looking to a legacy of more than 23,000 converter systems in on- and offshore applications, shipped to 47
different countries worldwide, which correspond to more than 45GW.
Our R&D centers in Kempen, Krakow and Sofia as well as our global service hubs support our global customer base on all
continents.

W Brzegach szukamy :

Technik Jakości
Twoje Zadania:

▪
▪
▪

▪
▪

Wspieranie grupy Inżynierii Jakości , selektywną kontrolę, analizę i przetwarzanie wewnętrznego materiału NCR oraz inne
obowiązki administracyjne i logistyczne.
Przeprowadzanie selektywnej inspekcji pod kierunkiem grupy QE, w tym: inspekcja materiału, kompletowanie i
utrzymywanie powiązanej dokumentacji, przekazywanie wyników inspekcji zainteresowanym stronom oraz przetwarzanie
materiału po inspekcji.
Przetwarzanie niezgodnych materiałów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z potrzebami w celu wsparcia QE, w tym:
odzyskiwanie i analiza materiału, interpretacja wstępnych ustaleń i ponowne przedstawienie prawdopodobnych stwierdzeń
w celu zapewnienia zrozumienia problemu, przetwarzanie materiału przez system ERP, przekazywanie informacji o statusie
zainteresowanym stronom, utrzymywanie niezbędnej dokumentacji i przetwarzanie materiałów dla dostawców lub złomu
lub przeróbek.
Ogólne wsparcie Inżynierów Jakości, w tym komunikacja z dostawcami, czynności związane z sortowaniem oraz współpraca
z członkami Convertertec oraz wewnętrznymi procesami i systemami, jeśli jest to konieczne do wykonania przydzielonych
zadań;
Odbiór materiałów niezgodnych i konserwacja materiałów w Klinice Jakości

Twój Profil:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

QT -posiada wiedzę na temat procesów zdefiniowanych
Reprezentuje i wspiera QEs podczas audytów wewnętrznych w odniesieniu do powyższych podstawowych funkcji.
Przetwarza FAI,
Uczestniczy między funkcyjnie we wspieraniu powiązanych projektów IK w innych obszarach.
Utrzymuje i aktualizuje wydziałowe instrukcje pracy i dokumentację.
Zapewnia niezbędne przeróbki

Oferujemy:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Świetne warunki pracy w międzynarodowym zespole
Umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną Luxmed
Mybenefit (Multisport)
Ubezpieczenie na życie
Możliwość rozwoju kariery

Jeżeli zainteresowała cię powyższa oferta, skontaktuj się z nami.
ConverterTec Poland sp. z o. o.
Skarbowa 32, 32-005 Niepołomice
Contact person:
Mobil:
E-mail:

Katarzyna Kula
+48 784 057 915
hrpoland@convertertec.com

