Inženýr kvality (Q Planner)
Quality Engineer (Q Planner)
Vaše úkoly:
•
•
•
•
•

Zajištění denního chodu sériové kvality
Podpora inženýra zákaznické a dodavatelské kvality,
pomoc při řešení reklamací, zajištění dokumentace
Mezičlánek mezi výrobou a inženýry zákaznické a
dodavatelské kvality
Koordinace měření
Externí a interní komunikace

Požadavky:
•
•
•
•
•

Technická VŠ nebo SŠ se zaměřením elektro
Německý nebo anglický jazyk - min B2
PC dovednosti (Windows, Office, SAP)
Zkušenost v QM project leading v automotive –
nezbytné, s procesem zaměřeným na QM-systém,
znalost IATF16949 nebo VDA 19.2, FMEA
Časová flexibilita - cestování (Evropa, svět), řidičský
průkaz - skupina B, aktivní řidič

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Zkušenost s jedinečným know-how a řízením
procesů skupiny ZF
Práce v mezinárodním týmu s mezinárodními
vzdělávacími programy
Motivační plat (13. a 14. plat)
25 dní dovolené
Další zajímavé benefity (dotovaná jídla, příspěvky
na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu atd.)

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
Igor.culek@zf.com

What will be your tasks?
•
•
•
•
•

Ensure daily running of serial quality
Support of customer and supplier quality engineer,
help with complaints, documentation
Intermediate between production and customer and
supplier quality engineers
Coordination of measurements
External and internal communication.

Requirements:
•
•
•
•
•

Technical university or high school - electro
German or English language - min B2 level
PC knowledge (Windows, Office, SAP)
Experience in QM project leading in automotive –
necessary, with process oriented QM-system,
knowledge of IATF16949 or VDA 19.2, FMEA
Time flexibility - travel (Europe, world), driving
licence - group B, active driver

We offer:
•
•
•
•
•

Experience with the unique know-how and process
management of the ZF Group
Work in an international team with international
training programs
Motivational salary (13th and 14th salary)
25 days holiday
Other interesting benefits (subsidized meals,
supplementary pension contributions, transport
allowances, etc.)

