
          

Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj
Największe przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj
Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. 
dla prestiżowych światowych marek. W zwi

branży poszukujemy do

Osoba zatrudniona na tym stanowisku bę

� zapewnianie zgodności realizacji produktu i procesu
� przeprowadzanie szkoleń dla pracowników działu produkcji i działów wsparcia
� prowadzenie codziennych spotkań
� tworzenie dokumentacji, procedur, instrukcji systemowych oraz przestrzeganie procedur ju
� reagowanie na niezgodności zwią
� realizowanie działań korygujących i zapobiegawczych
� ciągłe doskonalenie, branie udziału w projektach udoskonalaj
� raportowanie wyników ścian jakoś
� nadzór nad statystyczną  kontrolą
� nadzór nad magazynem wyrobów zatrzymanych

Oczekiwania stawiane Kandydatom: 

� mile widziane wykształcenie wyż
� praktycznej znajomości: planów 
� bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)
� otwartość na zmiany, dynamizm w działaniu
� mile widziana znajomość języka angielskiego
� predyspozycja do zarządzania grup
� znajomość rysunku technicznego 

W zamian oferujemy: 

� skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� możliwość wdrażania podczas pracy własnych pomysłów i usprawnie
� możliwość porozumiewania się i rozwijania znajomo

do nauki, 
� wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji,
� nagrody uznaniowe, 
� świadczenia z Zakładowego Funduszu 
� dofinansowaną stołówkę posiłkową
� plenerowe imprezy integracyjne,
� roczne rozmowy pracownicze, 
� szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
� kartę Multisport Benefit, 
� grupowe ubezpieczenia pracownicze,
� bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 

e-mail: karolina.gradowska@winkelmann
Zainteresowanych informujemy, 

Skontaktujemy si

           

 
to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej. 
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.

ę z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

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

ży poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko:

Technik Jakości  
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

ci realizacji produktu i procesu, zgodnie z dokumentacją,  
ń dla pracowników działu produkcji i działów wsparcia, 

prowadzenie codziennych spotkań jakościowych, 
tworzenie dokumentacji, procedur, instrukcji systemowych oraz przestrzeganie procedur ju

związane z aspektami środowiskowymi, systemem jakości
ących i zapobiegawczych według planów, 

doskonalenie, branie udziału w projektach udoskonalających, 
ścian jakości oraz sporządzanie analiz przyczyn, 
ą  kontrolą procesu, 

nadzór nad magazynem wyrobów zatrzymanych. 

mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe, jakość, inżyniera produkcji, budowa maszyn
ci: planów kontroli,  instrukcji, narzędzi jakościowych, 

u MS Office (Excel), 
 na zmiany, dynamizm w działaniu i konsekwencja, pozytywne nastawienie do realizacji celó

ść ęzyka angielskiego lub niemieckiego, 
ądzania grupą ludzi, 

 rysunku technicznego – warunek konieczny. 

żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe, 
ania podczas pracy własnych pomysłów i usprawnień, 

 porozumiewania się i rozwijania znajomości języków obcych: angielski, niemiecki 

wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji, 

wiadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
ę posiłkową, 

plenerowe imprezy integracyjne, 

ętrzne, 

grupowe ubezpieczenia pracownicze, 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

resowane prosimy o przesłanie  lub przyniesienie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
WINKELMANN Sp. z o. o. 

ul. Jaworzyńska 277 
59-220 Legnica 

karolina.gradowska@winkelmann-group.de 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
www.winkelmann-group.de 

                      

ży motoryzacyjnej i grzewczej. 
ce obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią niemieckiej 

zlokalizowanych na całym świecie. 

 produkcją części samochodowych 
nowymi inwestycjami w tej 

wiadczonych osób na stanowisko: 

tworzenie dokumentacji, procedur, instrukcji systemowych oraz przestrzeganie procedur już obowiązujących, 
ystemem jakości,  

yniera produkcji, budowa maszyn, 

e nastawienie do realizacji celów, 

zyków obcych: angielski, niemiecki – dofinansowanie 

 na przetwarzanie danych osobowych na adres: 

e nadesłanych ofert nie zwracamy.  


