Technik kvality
Quality Technician
Vaše úkoly:
•
•
•
•
•

Provádí různé analýzy pro sériovou,
dodavatelskou a zákaznickou kvalitu
Pracuje s výkonnostními elektronikami a
řídícími jednotkami
Nekomunikuje napřímo se zákazníkem /
dodavatel, ale s vývojem
Výrobky analyzuje v měřící laboratoři
Práce s 3D měřícími zařízeními, specifická
zařízení měřící kondenzátory, odpory atd.

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 QMsystém, 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?
•
•
•
•
•

Performs various analyzes for serial, supplier,
and customer quality
Works with power electronics and control units
It does not communicate directly with the
customer / supplier, but with development
Analyzes products in the measurement
laboratory
Working with 3D measuring devices, specific
devices measuring capacitors, resistors, etc.

Requirements:
•
•
•
•
•

Technical university or high school - electroengineering focus or similar
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.)

