Skupino ISKRA ISD d.o.o. odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, plastičnih
mas, litjem aluminija ter galvanske zaščite. Delujemo na področju avtomobilske industrije,
energetike in bele tehnike. Skupina šteje 600 sodelavcev in jo sestavlja 5 družb.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije, zato družba
ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o., k sodelovanju vabi kandidate za delovno mesto:

VODJA KAKOVOSTI (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• najmanj VI. stopnja izobrazbe tehnične, ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne
smeri,
• aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
• 3 leta delovnih izkušenj v kakovosti,
• poznavanje standardov kakovosti, predvsem IATF 16949,
• znanja iz vodenja ljudi.
Opis del in nalog:
• vodenje ekipe kakovosti,
• vodenje in vzdrževanje sistema kakovostim ki vključuje poslovnik kakovosti, izvajanje
notranjih presoj, presoj kupcev in presoje pri dobaviteljih,
• načrtovanje, spremljanje in koordiniranje aktivnosti za zmanjšanje stroškov
nekakovosti,
• pripraviti, organizirati, nadzorovati in določiti ključne kazalnike za izvajanje procesne
kontrole,
• spremljanje ključnih kazalnikov kakovosti in voditi ključne aktivnosti za dosego ciljev,
• vodenje ključnih projektov v kakovosti in sodelovanje v projektnih timih razvoja novih
artiklov,
• izvajanje vseh opravil v skladu z zakonskimi predpisi, internimi predpisi, postopki in
cilji,
• samoizobraževanje, izmenjava znanj in prenos znanj na sodelavce.
Osebnostne lastnosti:
• sistematičnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost analitičnega
in inovativnega razmišljanja, samoiniciativnost, proaktivnost.
Nudimo:
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
• fleksibilen delovni čas,
• delo v mladem, rastočem kolektivu,

•
•
•
•
•
•

sodelovanje pri odločitvah,
kritje vseh stroškov pri udeležbi na izobraževanjih, sejmih,…
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
možnost inoviranja,
dinamično delo v stimulativnem okolju,
13. plača, božičnica.

Delo bo potekalo v Kranju.
Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo da se nam pridružite.
Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov,
barbara.benedicic@iskra-isd.si, najkasneje do 15.04.2018.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani http://www.iskra-isd.si.

