H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
w związku z dynamicznym rozwojem i nowymi kontraktami
zatrudni na stanowisko

Kontroler jakości prac spawalniczych
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą m.in. odbiory geometrii wyrobów,
jakościowe odbiory spoin i prac spawalniczych.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie minimum średnie techniczne - preferowane wyższe techniczne (kierunki: budowa
i eksploatacja pojazdów, maszyn i obrabiarek),
bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego,
dobra
znajomość
zagadnień,
związanych
z
kontrolą
jakości,
technikami
wytwarzania
i pomiarowymi w spawalniczych procesach produkcyjnych oraz tworzeniem dokumentacji jakościowej
i zdawczo-odbiorczej pojazdów szynowych lub maszyn i obrabiarek,
uprawnienia wizualnego odbioru spoin VT1 lub VT2,
umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
dodatkowym atutem będą:
o uprawnienia do badań ultradźwiękowych (UT2),
o uprawnienia do badań penetracyjnych (PT2),
o uprawnienia do badania spoin metodą magnetyczno-proszkową (MT2),
o kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
o znajomość zintegrowanych systemów klasy ERP,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
o podstawowa umiejętność obsługi pakietu Office.

Oferujemy:
•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
liczne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów i kolonii,
karnety sportowe, świadczenia i paczki świąteczne itp.),
możliwość szkoleń, rozwoju zawodowego i awansu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres praca@fpspoznan.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom
gospodarczym/instytucjom,
3) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
5) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie
internetowej http://fpspoznan.pl/dokumenty/ogloszenia/Obow_infor_FPS.pdf oraz na terenie zakładu.

