Supervizor
Supervizor je pozice, ve které je pracovník odpovědný za organizaci a dozor na vyřízení
objednávky zadané zákazníkem, za koordinaci práce TeamLeaderů a Quality Inspectorů, za
kompletní zakázkovou dokumentaci, její kontrolu a zpracování dle požadavků zákazníka.
Supervizor komunikuje se zákazníkem na úrovni svěřené zakázky, odpovídá za průběh
činností, reportuje informace vedení společnosti, je odpovědný za dodržování norem
a požadavků na zakázce a v neposlední řadě zpracovává dokumentaci v souladu s interními
požadavky společnosti a zákazníka. Koordinátor odpovídá za dodržování norem kvality
poskytovaných služeb, řešení problémů kvality, implementaci nápravných a preventivních
opatření při nestandartních situacích, je v kontaktu se zákazníky, provádí audity a kontroly
zakázky atd. Pozice Quality Inspectora je vhodná pro pracovníky hledající dlouhodobou
práci a chtějí si rozšířit praxi v oblasti automobilového průmyslu a získat dobré komunikační,
organizační případně jazykové zkušenosti při práci na zahraničních zakázkách.
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Společnost TopControl s.r.o. se sídlem v Liberci a působností v rámci celé České
republiky, zabývající se externí kontrolou kvality především pro dodavatele
automobilového průmyslu a průmyslu elektrotechnického, nabízí spolupráci na pozici:

Supervizor
Náplň práce:
•

100% kontrola kvality výrobků (vstupní kontrola, výstupní kontrola, zeď
kvality),

•

komunikace se zákazníkem,

•

aktivní vedení podřízených pracovníků.

•

vedení administrativy spojené se zakázkou

Požadavky:
•

alespoň základní znalost prostředí automotive a výrobních podniků

•

spolehlivost, komunikativnost, schopnost samostatné práce,

•

ochota k manuální (kontrola výrobků) i administrativní práci,

•

schopnost aktivně vést pracovníky,

Nabízíme:
•

Dlouhodobou spolupráci i nárazové brigády během školního roku.

•

Možnost práce v zahraničí (při znalosti cizího jazyka).

•

Možnost profesního růstu v rámci automobilového průmyslu

•

Služební notebook, Služební telefon

•

Získání praktických zkušeností v automobilovém průmyslu.

•

Získání zkušeností v oblastí kvality, výroby, logistiky.
Nástup možný IHNED

Další informace na tel: 734 393 349
Strukturované CV zasílejte na email: nabory@topcontrol.cz
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