
 

Grupa kapitałowa Progres to ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy 

tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego.  Znajdujemy się 

na drugim miejscu polskiego rynku Agencji Pracy  wg. rankingu Book of Lists. Jesteśmy 

współzałożycielami oraz członkami Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Na swoim koncie 

posiadamy ponad 1000 kontraktów podpisanych na terenie całego kraju, dzięki 18 

sprawnie funkcjonującym oddziałom. 

Obecnie dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży automotive, poszukujemy 

Kandydata na stanowisko: 

Inżynier Jakości 

Miejsce pracy: Nowa Ruda 
IJ/ML/2017 

 Do zakresu obowiązków należy:  

 Wdrażanie nowych produktów do produkcji. 

 Udział w procesie APQP. 

 Rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych produkowanych wyrobów.  

 Wsparcie w utrzymaniu i rozwoju systemu zarządzania jakością. 

 Przeprowadzanie analiz reklamacji klienta, dostawców i przygotowanie raportów. 

 Planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących mających na celu 

poprawę jakości wyrobów i procesów. 

 Monitorowanie i raportowanie wskaźników jakościowych. 
 Nadzór nad dostawcami i dostawami. 

 

 

 

 



 Idealnego Kandydata charakteryzują:  

 Wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania jakością lub studia techniczne. 

 Doświadczenie poparte co najmniej 2 letnią praktyką w dziale jakości. 

 Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) - język niemiecki jako dodatkowy 

atut. 

 Umiejętność posługiwania się narzędziami jakości: Raport 8D, 5-Why, Analiza Pareto, 

Diagram Ishikawy, PDCA, APQP, PPAP, itp. 

 Znajomość SPC, FMEA, MSA. 

 Znajomość wymagań normy ISO/TS 16949. 
 Znajomość MS-Office (Excel, Power Point). 

  

 Nasz Klient oferuje: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe i system premiowy. 

 Rozbudowany pakiet benefitów (opieka medyczna, dofinansowanie do posiłków, itp.). 

 Zadaniowy czas pracy. 

 Udział w szkoleniach zawodowych. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji na to stanowisko, proszone są o 

przesłanie CV na adres marcin.loranty@grupaprogres.pl. 

Informujemy, iż niniejsza oferta jest ofertą pracy stałej. 

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 8209.  

  

Administratorem danych jest Progres Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Gdańsku 80-309, Al. 

Grunwaldzka 411. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostęp do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych 

jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


