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

Specjalista ds. ZSZ
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
•
analiza funkcjonowania Zintegrowanego Systemu (ZSZ),
•
opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej działań doskonalących, wynikających z audytów (pierwszej i
trzeciej strony) oraz z przeglądu ZSZ,
•
prowadzenie czynności audytowych (pierwszej i drugiej strony),
•
formułowanie i dokumentowanie działań doskonalących i korygujących oraz analizowanie ich skuteczności i
terminowości realizacji,
•
nadzorowanie dokumentacji systemowej ZSZ,
•
opracowywanie projektów zmian Polityki Jakości i/lub Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz
innych dokumentów systemowych,
•
przygotowywanie materiałów popularyzujących ideę Zarządzania przez Jakość (TQM).

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe (specjalność: zarzadzanie jakością),
znajomość norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
uprawnienia audytora wewnętrznego z zakresu ww. norm,
praktyczna znajomość pakietu MS Office na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym,
doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zapewnieniem jakości, bądź z badaniami jakości
(preferowane, w firmie produkującej lub badającej pojazdy szynowe),
mile widziane:
o uprawnienia audytora wiodącego z zakresu ww. norm,
o znajomość normy ISO/TS 22163:2017 (IRIS),
o znajomość filozofii Kaizen, Lean Management,
o ukończenie kursu z zakresu zarządzania dokumentacją,
o komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
o znajomość budowy pojazdów szynowych.

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 świąteczne itp.),
elastyczny system czasu pracy,
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.

