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Специалист/-ка по контрол на качеството - краен контрол

кастинг технолоджи България ЕООД е един от най-големите производители на
алуминиеви и цинкови отливки под налягане в България. Нашата леярна работи с
клиенти от Западна Европа, предимно с Германия. Ние сме част от hagema
technology GmbH, фамилна предприемаческа компания, която е в България от 2002 г.
Леярната в България за леене под налягане ще се разшири в следващите години с
цел да се утвърдим като водещ български доставчик на международния пазар.
Осигуряването на качеството е важна предпоставка за постигане на високите
изисквания за качество на нашите клиенти. Поради тази причина, ние искаме да
укрепим нашия отдел за осигуряване на качеството и търсим да назначим във
възможно най-кратък срок
Предпоставка за кандидатстване са солидни познания и опит в осигуряване на
качеството, по възможност в предприятие от бранша – леене под налягане или друг
вид леярство. Освен това е необходимо да можете да оценявате излятите детайли
според качеството им, както и да сте в състояние да контролирате допуските в
размерите посредством измервателни уреди.
Необходима предпоставка също е да сте свикнали на предишните си работни места
да работите последователно и да разбирате контрола не като "последна стъпка", а
да следите за осигуряване на качеството по време на целия производствен процес.
Нашата компания гарантира освен заплащане далеч над средната работна заплата
(основна заплата и много бонуси) също и заплащане за квартира в Панагюрище или
пътни разходи. В нашата тарифна система е включено ежемесечно увеличение на
основната заплата, което осигурява непрекъснат растеж в компанията.
Ще бъдат разглеждани само кандидатури, които съдържат следните документи:
1. Трудова автобиография
2. Документи, удостоверяващи завършени образования и курсове
3. Документи, от които е видно каква дейност сте упражнявали до момента
4. Свидетелства и препоръки, ако имате такива
Моля, изпращайте Вашите документи за кандидатстване на
кастинг технолоджи България ЕООД
г-жа Цветанка Бекярова
Индустриален парк OE
4500 Панагюрище
Е-поща: tsvetanka.bekyarova@casting-technology.eu

