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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

Supplier Development Engineer 

Nr ref. 8707 

(oferta ważna do 30.11.2016) 

 

Opis pracodawcy: 

Międzynarodowa firma produkcyjna. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zapewnieniem jakości u dostawców 

(SQE, SQA) 

 wiedza z zakresu spawalnictwa (najlepiej konstrukcji stalowych)  

 mile widziane doświadczenie w pracy z dostawcami cylindrów 

 praktyczna znajomość narzędzi jakościowych takich jak, APQP, PPAP, 8D, FMEA, Root Cause 

Analyzes 

 gotowość do podróży służbowych 

 dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego 

 

Zakres obowiązków: 

 zapewnienie jakości dostawców dla wszystkich oddziałów firmy w Europie 

 zapewnienie jakości na etapie przygotowania produkcji do momentu jej uruchomienia 

 utrzymanie, udoskonalanie i rozwijanie wskaźników jakościowych głównie z zakresu spawalnictwa 

 szkolenie i wsparcie dostawców w zakresie procesów spawalniczych 

 weryfikacja i audyt procesów u dostawców 

 rozwiązywanie problemów technicznych u dostawców 

 obsługa reklamacji i podejmowanie działań korygujących na ich podstawie 

 ścisła współpraca z działem R&D, działem Zakupów i działem Jakości 

 podróże i wizyty u dostawców w Europie 

 

Firma oferuje: 

 pakiet socjalny (opieka medyczna, karta multisport, ubezpieczenie, dofinansowanie do wczasów) 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 nowoczesne narzędzia pracy 

 możliwość rozwoju 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Stargard 
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