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Nabídka číslo: 0578 
 

Manažer kvality 

 
Vyznáte se v normách, máte technické vzdělání a můžete se pochlubit praxí v oblasti řízení kvality? Není 
vám cizí role vedoucího týmu? Pak hledáme právě vás. Na pozici Manažera kvality budete řídit nejen 
procesy kvality, ale i celý tým „kvaliťáků“. Vaší činností budete významně přispívat firemnímu růstu. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Řízení procesů v oddělení kvality 
◼ Audit výrobních procesů 
◼ Řízení činností ve shodě s ISO 9001 
◼ Návrh nových systémových řízení a analýza slabých míst 
◼ Odpovědnost za tvorbu kontrolních postupů 
◼ Podílení se na výběru dodavatelů dle kritérií kvality 
◼ Vedení oddělení kvality 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru 
◼ Znalost nástrojů FMEA, PPAP, 5S, 8D 
◼ Znalost norem ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5 
◼ Praxi v oblasti řízení kvality 
◼ Zkušenosti s vedením týmu 
◼ Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 
◼ Řidičský průkaz sk. B 

Co u vás oceníme? 

◼ Řídící a organizační schopnosti 
◼ Energii a chuť do práce 
◼ Pozitivní přístup k řešeným úkolům 
◼ Znalost německého jazyka výhodou 
◼ Znalost práce s PC (MS Office – pokročilá úroveň) 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Zajímavou a pestrou práci díky které se můžete seberealizovat a budete hrát důležitou roli v naší 
společnosti. K tomu odpovídající ohodnocení. Aby se vám dobře pracovalo, dostanete od nás služební vůz 
a samozřejmě telefon a notebook. Pozveme vás na jazykové kurzy a nabídneme další odborné vzdělávání. 
Využít můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a produktů 
u našich smluvních partnerů. Tři dny zdravotního volna a příspěvek na stravování je u nás samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout  
◼ Místo výkonu práce Jablonec nad Nisou 

 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
jana.michalova@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 953 311 106. 
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