
             

 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj
przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj

Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku
prestiżowych światowych marek. W zwi

poszukujemy do

Specjalista ds. Systemu Zarz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku b

• Nadzór nad systemem jakości (tworzenie, weryfikacja, wdra
• Nadzór i inicjowanie audytów wewn
• Wdrażanie narzędzi jakościowych i dbanie o ich stosowanie przez zespół
• Sporządzanie raportów jakościowych
• Szkolenie z obszarów systemu i zasad jako
• Współpracę z innymi działami w zakresie poprawy jako

Oczekiwania stawiane Kandydatom:

• Wykształcenie wyższe: jakość, inż
kierunkowe- zarządzania jakością

• Uprawnienia auditora VDA 6.3 oraz auditora wewn
• Praktyczna znajomości norm serii ISO 9000, ISO TS 16949 oraz narz
• Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub j
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel),
• Otwartość na zmiany, dynamizm w działaniu, umiej

rozwiązań dla pojawiających się problemów
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra organizacja pracy, zaangaż

W zamian oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych
• Ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami
• Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
• Możliwość używania języków obcych 
• Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym
• Świadczenia z ZFŚS 
• Dofinansowaną stołówkę posiłkową
• Imprezy integracyjne 
• Roczne rozmowy pracownicze 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgod

e-mail: Elzbieta.Swidzinska
  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 

              

to dynamicznie rozwijającą się firma działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej, najwi
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią

 z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją części 
W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej bran

poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko: 

Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakoś
Miejsce pracy: Legnica 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

(tworzenie, weryfikacja, wdrażanie i nadzorowanie dokumentacji)
Nadzór i inicjowanie audytów wewnętrznych 

ściowych i dbanie o ich stosowanie przez zespół 
ściowych 

Szkolenie z obszarów systemu i zasad jakościowych pracowników firmy 
 z innymi działami w zakresie poprawy jakości 

Oczekiwania stawiane Kandydatom: 

ść, inżyniera produkcji, budowa maszyn; mile widziane studia podyplomowe 
ścią 

auditora VDA 6.3 oraz auditora wewnętrznego ISO TS 16949 
ci norm serii ISO 9000, ISO TS 16949 oraz narzędzi jakościowych

wiadczenie na podobnym stanowisku 
zyka niemieckiego i/lub język angielskiego 
ść pakietu MS Office (Excel), 

 na zmiany, dynamizm w działaniu, umiejętności planowania i poszukiwania alternatywnych 
ących się problemów 

ślenia 
Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, komunikatywność 

Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia 
Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych 

gły kontakt z nowoczesnymi technologiami 
żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe 

ęzyków obcych – dofinansowanie do nauki 
cia ubezpieczeniem grupowym 

ę posiłkową 

CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
Dział Personalny 

WINKELMANN Sp. z o. o. 
ul. Jaworzyńska 277 

59-220 Legnica 
Elzbieta.Swidzinska@winkelmann-automotive.com

kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

www.winkelmann-group.de 

                      

y motoryzacyjnej i grzewczej, największe 
ęścią niemieckiej Winkelmann 

zlokalizowanych na całym świecie. 

ęści samochodowych dla 
owymi inwestycjami w tej branży 

dzania Jakością 

dzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

nadzorowanie dokumentacji) 

widziane studia podyplomowe 

ściowych 

poszukiwania alternatywnych 

 na przetwarzanie danych osobowych na adres: 

automotive.com 

adesłanych ofert nie zwracamy. 


