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Jsme středně velká, dynamicky se rozvíjející zahraniční společnost
působící v oblasti logistiky a výroby.
Do našeho týmu hledáme vhodného kandidáta/tku na níže uvedenou pozici:

Quality Site Lead
Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•
•

vedení týmu kvality (cca 10 pracovníků) a inženýra kvality
zavádění, udržování a vyhodnocování ISO norem (9001, 14001, 45001)
aplikace korporátních standardů v oblasti QMS, EMS, OHSMS
monitorování environmentálních aspektů a vlivů na životní prostředí včetně reportování na EKOKOM
příprava interních a externích auditů
řešení zákaznických reklamací pomocí 8D reportingu
zavádění opatření ke zvýšení kvality výrobků
zavádění Lean metodiky a kultury kvality pro celý závod

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

SŠ / VŠ vzdělání
praxe na obdobné pozici výhodou
uživ. znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
znalost anglického jazyka (komunikace s dodavateli a zákazníky)
pečlivost, zodpovědnost a samostatnost
flexibilitu a schopnost týmové práce
pracovní doba office hours

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krásně prožitou dovolenou po dobu 25 dnů.
Po dobu 3 měsíců, kdy se navzájem budeme testovat dostanete v součtu 10 000 Kč jako bonus za
nástup.
Pokud nejste fanda vaření, je zde možnost si objednat oběd, který za Vámi přijede až do firmy.
Zároveň Vám na obědy přispějeme v podobě stravenkového paušálu.
Možnost využití home office po zaučení.
Jste dárcem krve? Odměníme Vás za to.
Možnost využít zvýhodněný mobilní tarif, který je speciálně nastaven pro naše zaměstnance.
Jakmile v naší společnosti odpracujete 3,5 či 10 let, budete za to náležitě odměněni.
Běháte, hrajete badminton, bowling či jiný sport na závodní úrovni? Přispějeme Vám na sportovní
aktivity při prezentaci firmy.
Na stmelování týmu nezapomínáme a proto pořádáme pravidelné teambuildingové aktivity.

Flex International s.r.o.
Starocernska 226
Černá za Bory
530 02 Pardubice

Nástup: leden 2022
Místo výkonu práce: Pardubice, Staročernská 226, Černá za Bory
Pracovní smlouva: PP na dobu neurčitou
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás písemně na e-mailovou adresu
kariera.pce@flex.com , popř. telefonicky na čísle 466 685 722.
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