ALU-PRO Polska Sp. z o.o. należy do grupy Alu-Pro oraz sieci Glass-Alliance – największej na świecie sieci dostarczającej materiały
dla przemysłu szklarskiego. Naszą podstawową działalność stanowi produkcja w zakresie aluminiowych profili dystansowych do
szyb zespolonych oraz dystrybucja szerokiej gamy asortymentu materiałów i akcesoriów dla producentów szyb oraz zakładów
szklarskich w całej Polsce i Europie.

SPECJALISTA DS. KOTROLI JAKOŚCI
miejsce pracy: Opole

Zakres odpowiedzialności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadzór nad procesem produkcyjnym pod kątem jakości;
Monitorowanie jakości wyrobów i towarów;
Udział w procesach reklamacyjnych;
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji jakościowej wyrobów i towarów;
Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych wyrobów;
Wystawianie świadectw jakości.

Oczekiwania wobec kandydata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne;
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
Bardzo dobre umiejętności obsługi komputera i pakietu Office (World, Excel);
Umiejętność pracy w zespole;
Systematyczność i dobra organizacja pracy;
Umiejętności analityczne;
Wysoki poziomu umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych;
Dokładność i sumienność wykonywania powierzonych zadań;
Prawo jazdy kat. B;
Mile widziane: znajomość normy ISO 9001, doświadczenie na stanowisku specjalista ds. kontroli jakości.

Oferujemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
Możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy;
Przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy działające w oparciu o najwyższe standardy;
Benefity pracownicze: opieka medyczna, dofinasowanie do wypoczynku wakacyjnego, wyjazdy integracyjne;
Praca jednozmianowa;
Narzędzia pracy adekwatne do stanowiska;
Bezpłatny parking dla pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem:
KOTROLA JAKOŚCI

adres e-mail: kadry@alupro.com.pl

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole, (KRS: 0000180438, NIP: 7540024568, REGON: 530937370), tel. 77 40
50 160, e-mail: poczta@alupro.com.pl zwany dalej „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poczta@alupro.com.pl, tel. 77 40 50 160.
3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez spółkę -mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych
na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu. W przyp adku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane
również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. WAŻNE!W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a także prawo do uzyskania kopii danych.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. kadr, ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba
do tego upoważniona.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. prosimy zamieścić w
swoim CV poniższą zgodę:
„ Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
prowadzonych w ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. do czasu wycofania niniejszej zgody.”

