A JBT nemzetközi cégcsoport stratégiai fontosságú gyáregysége, a JBT Magyarország Budapesttől egy
órára, Siófokon található. A mintegy 60 munkavállalót foglalkoztató vállalat az autóipar és egyéb
iparágak számára gyárt műanyag alkatrészeket. A cégcsoport stratégiájának keretén belül a
magyarországi leányvállalat ipari átalakuláson megy keresztül, hogy 2021-től az orvosi- és
gyógyszeripar számára is képes legyen termékeket gyártani. Ezeken a piacokon erős növekedés
tapasztalható a cégcsoport számára.
A stratégia keretein belül a vállalat új munkatársat keres
minőségügyi vezető
munkakörben. A gyáregység vezetői csapatának tagjaként, a gyárigazgató közvetlen irányítása alatt és
az ő egyik jobb kezeként, a minőségügyi vezető egy jelenleg 4 munkatársból álló csapattal együtt –
akiket napi szinten irányít – a vállalat küldetésének valamennyi részegységéért felel.

• Tapasztalt és önálló vezetőként csapatával együtt biztosítja a termékek megfelelősségét és a
hatályos szabályok betartását. Irányítja az ellenőrzési folyamatokat, megoldja az eltérést mutató
eseteket, és közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel, valamint a vállalat belső csapataival.
• Természeténél fogva igényes, munkája révén biztosítja a szabványok és a cégcsoport minőségi
stratégiájának betartását, folyamatos kapcsolatot tartva a vállalat, valamint a cégcsoport szervezeti
egységeivel.
• Folyamatosan fejleszti a gyáregység
ISO 9001-es tanúsítással rendelkező minőségirányítási
rendszerét, továbbá irányítja az ISO 13485 tanúsításra való felkészülést, és biztosítja annak
fenntartását.
• A munkakörre olyan jelöltet keresünk, akit lelkesítenek a vállalat fent leírt átalakulásával
kapcsolatos kihívások egy stabil cégcsoporton belül.
• Az ideális jelölt mérnöki végzettséggel, és legalább 3 éves, sikeres, ipari környezetben szerzett
minőségügyi vezetői tapasztalattal rendelkezik.
• Ismeri a minőségbiztosítási eszközöket (8D, 5W, Ishikawa, SPC, MSA, APQP, PPAP…, DQ, IQ, OQ, PQ)
és a kockázatelemzési módszereket.
• A cégcsoport ügyfeleivel történő kapcsolattartás miatt az angol nyelv ismerete alapvető elvárás. A
francia nyelvtudást különösen nagyra értékeljük.
• Szintén előnyt jelent, de nem elvárás a tisztatéri, orvosi és gyógyszeripari környezetben történő
gyártási folyamatok ismerete.
• A lehetséges jelöltek számára nyitva áll a cégcsoporton belüli szakmai előmenetel lehetősége.

Az angol/francia és magyar nyelvű önéletrajzokat a hr-kao@jbtecnics.com e-mail címre várjuk.

