Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.
Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových
operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní
závod v Havířově kandidáta/kandidátku do svého týmu.

Nabídka zaměstnání na pozici:

Product Quality Coach / Mistr výrobkové kvality
✓
✓
✓
✓

Máte rádi práci s lidmi?
Nebojíte se vést tým lidí, motivovat je a neustále rozvíjet?
Máte zkušenosti z oblasti kvality, řízením menších projektů a chcete zlepšovat stávající procesy?
Nebojíte se komunikovat, spolupracovat s ostatními lidmi a dohlížet nad dodržováním výrobních
procesů?

Pak hledáme právě VÁS !
Zodpovědnosti:
Plánuje a organizuje práci techniků kvality a je zodpovědný za plynulý a bezproblémový průběh práce na směně
v nepřetržitém provoze během 12ti hodinové směny. Podporuje týmové aktivity a podílí se na zaškolení a rozvoji
nových a stávajících zaměstnanců. Dbá na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti, dohlíží na dodržování
veškerých postupů a norem. Aktivně se podílí na projektech týkajících se zlepšení procesů, kvality komponentů
a finálního produktu. Pravidelně informuje o činnostech týmu, sledovaných kritériích a provádí přípravu reportů
a analýz kvality ve výrobní oblasti. Provádí interní procesní audity ve výrobních procesech, informuje o případných
neshodách z auditu a preventivně zabraňuje jejich vzniku. Komunikuje napříč odděleními v obou továrnách
a informuje v případě zjištění problému. Je zodpovědný za finální uvolnění výrobků po jejich sterilizaci.
Požadavky:
• SŠ vzdělání, znalost oblasti výrobní kvality
• Schopnost motivovat a vést tým
• Zkušenosti s řízením kvality
• Rozhodnost, komunikace, organizační schopnosti, schopnost řešit konfliktní situace
• Schopnost prosadit, realizovat a obhájit rozhodnutí, ochota řešit problémy
• Znalost práce s PC, MS Office – Excel, Word, PowerPoint
• Znalost programu SAP výhodou
• Základy angličtiny výhodou
Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou
Nástup:

Ihned /dohodou

O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu dopisu v českém jazyce. Odpovědi můžete
zasílat e-mailem, poštou nebo odevzdat přímo v recepci společnosti Mölnlycke Health Care.

Kontakt:

Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., Eliška Nešporová
Šachetní 439/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá
E-mail: prace@molnlycke.com
Tel.: 597 017 249

Více informací na www.molnlycke.cz a www.lidemprozdravi.cz

