PŘIDEJTE SE K NÁM!
Jsme evropský výrobce kvalitních průmyslových armatur a během 26 let historie jsme se stali největším výrobcem
uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové použití v České republice a jedním z největších v Evropě. Jsme
firma s globálním dosahem a nabízíme práci v dynamickém mezinárodním kolektivu. V souvislosti s expanzí firmy
poptáváme kandidáta na pozici:

VSTUPNÍ A MEZIOPERAČNÍ KONTROLOR/KA
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POZICE:
• Vstupní kontrola nakupovaných komponentů a zboží, dílců z kooperace a jejich evidence
• Mezioperační kontrola vlastní výroby
• Hlášení o neshodných produktech jak z vlastní výroby, tak od externích dodavatelů a jejich evidence
• Evidence, kontrola všech měřidel v podniku, udržování měřidel v platném kalibračním stavu,
• Příprava a koordinace případných oprav
• Podávání návrhů na zlepšení kvality
• Úzká spolupráce s nákupním oddělením při řešení dodavatelských reklamací
POŽADAVKY:
• Min. SŠ vzdělání, ideálně technického směru
• Znalost podnikových systémů výhodou (Navision)
• Uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
• Samostatnost, komunikační schopnosti
SPOLEČNOST NABÍZÍ:
• Zázemí stabilní společnosti s tradicí
• Zajímavé platové ohodnocení (v závislosti na praxi a vzdělání)
• Bonusový program, firemní benefity – MultiSport karta, příspěvek na penzijní připojištění po 1. roce
zaměstnání, příspěvek na stravování (stravenky)
• Samostatnou a odpovědnou práci s možností seberealizace
• Možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu v rámci firmy
• Práci v jedinečném oboru s možností zajímavých služebních cest
INFORMACE O POZICI:
Místo výkonu práce
Typ pracovního vztahu
Nástup

Dalimilova 285/54, Olomouc-Chomoutov (snadné spojení městskou hromadnou
dopravou)
Práce na plný úvazek
Ihned

Zaujala Vás naše nabídka a těšíte se na práci ve skvělém kolektivu? Zašlete nám životopis na e-mail:
hr@abovalve.com. Do předmětu e-mailu prosím uveďte název pracovní pozice – „Vstupní a mezioperační
kontrolor/ka“, nebo volejte +420 585 223 955.
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