Firma QSense powstała z potrzeby dostarczania Klientom wysokiej jakości usług w zakresie identyfikacji wady, kontroli jakości, selekcji, naprawy
komponentów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
Podstawę naszej strategii stanowią wysokiej klasy standardy pracy, a zadowolenie naszych Klientów jest naszym priorytetem. Nasze motto to
„Exceed your needs”, ponieważ zawsze jesteśmy o krok do przodu i poprzez rozpoznawanie, a także kreowanie potrzeb, chcemy w konsekwencji
je przewyższać. Poprzez otwarty dialog i partnerskie relacje nasi Klienci mają realny wpływ na tworzenie i kształtowania naszych usług.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Operator/Kontroler
Jakości.
Miejsce pracy: Opole
Zakres obowiązków:
- przedmontaż produktu gotowego i kontrola jakości, zgodnie z obowiązującymi standardami i instrukcjami.

Szukamy osób:
- pozytywnie nastawionych do siebie i otoczenia;
- ambitnych, zorientowanych na dynamiczny rozwój oraz dostarczanie efektów;
- innowacyjnych, lubiących wdrażać ciekawe koncepcje i rozwiązania;
- komunikatywnych, nastawionych zarówno na pracę w zespole jak i samodzielną;
- wymagających wobec siebie oraz jakości otaczających produktów.

Wymagania:
- osoba ze statusem studenta;
- dyspozycyjność: od poniedziałku do piątku w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień);
- dyspozycyjność po okresie wakacyjnym minimum 3 dni powszednie w tygodniu + ewe. weekendy (im więcej tym
lepiej);
- doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
- stawki od 15 zł. brutto
- pracę regularną od pon. do pt. przez trzy zmiany i pracę nieregularną ad hoc dostosowaną do Twojego kalendarza;
- wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności, zaangażowania i wpływu na rozwój QSense;
- możliwość realizacji własnych ambicji zawodowych i podnoszenia kwalifikacji poprzez optymalnie dopasowany cykl
szkoleń;
- zdobycie doświadczenia w obszarze kontroli i zapewnienia jakości w branży automotive;
- pracę w międzynarodowym otoczeniu z wysokimi standardami w branży automotive;
- przyjazną atmosferę i interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne
technologie.
Zapraszamy do współtworzenia marki QSense! Wyślij swoje cv na adres: rekrutacja@qsense.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)
prowadzonych przez firmę QSense oraz na zamieszczenie moich danych osobowych w bazie danych kandydatów do pracy firmy QSense.

