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Vedoucí úseku řízení jakosti 
 
 
 
 
Místo působení: 
 
◼ Divize Motory Jablonec nad Nisou – Belgická 4585/15, 466 05 Jablonec nad Nisou 
 
Popis pracovní pozice: 
 
◼ vedoucí úseku řízení kvality ve výrobní společnosti 
◼ organizace a řízení činností, spojených se zaváděním, udržováním a neustálým zlepšováním 

systému managementu kvality a jeho procesů ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 
◼ spolupráce s manažerem kvality TEDOM Group, ředitelem divize Motory a ostatními úseky a 

divizemi společnosti 
◼ navrhování nových systémových řešení 
◼ odpovědnost za tvorbu kontrolních postupů 
◼ realizace opatření pro eliminaci rizik vedoucích ke snižování počtu neshodných výrobků 
◼ statistická analýza kvality výroby 
◼ podílení se na výběru dodavatelů dle definovaných kritérií kvality 
◼ interní systémové audity kvality, procesní a výrobkové audity, dodavatelské audity 
◼ spolupráce při změnách ve výrobních procesech k zajištění kvality v průběhu výroby 
 
Požadujeme: 
 
◼ SŠ / VŠ, nejlépe technického směru 
◼ praxe v oblasti kvality 
◼ zkušenosti s vedením lidí 
◼ dobré komunikační, organizační, vyjednávací a prezentační dovednosti 
◼ schopnost analytického řešení problémů, technické, logické myšlení, týmový přístup 
◼ schopnost přijímat a aplikovat nové metody a postupy 
◼ silná osobnost, schopnost vést a motivovat podřízené 
◼ odolnost vůči stresu 
◼ dobrá znalost práce na PC, MS Office 
◼ komunikativní znalost AJ, znalost NJ výhodou 
◼ řidičský průkaz sk. B 
 
Nabízíme: 
 
◼ perspektivu v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti s mezinárodní působností 
◼ možnost seberealizace – odborný a profesní růst 
◼ motivující finanční ohodnocení 
◼ uplatnění znalosti cizího jazyka 
◼ podnikové stravování, příspěvek na stravování 
◼ zaměstnanecké tarify s možností levného volání a využití internetu 
◼ zvýhodněné bankovní služby 
◼ finanční příspěvek při narození dítěte 
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Písemné nabídky s názvem a číselným označením nabídky pracovního místa a se stručným 
životopisem zašlete emailem na adresu: zamestnani.jablonec@tedom.com 
 
 
Sídlo firmy:  
TEDOM a.s. 
Výčapy 195 
674 01 Třebíč 
Tel: 953 311 111 
tedom@tedom.com 
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