АББ България ЕООД - Клон Раковски
Ние, в АББ, сме посветени на разрешаването на най-големите глобални
предизвикателства на нашето време. Присъединявайки се към нас, вие ще
имате възможността да работите с технологии, които имат положително
въздействие върху света около нас. Ще станете част от международна култура, в
която работата в екип и сътрудничеството водят до успех.
По-добро бъдеще? То започва с вас.
Във връзка с нуждите на своето производство търсим да назначим:
ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО
Задължения:
•Работи в екип с всички отдели и служители участващи в процеса на
изпълнение, развитие и управление на системите за качество на компанията с
цел осигуряване най-високи нива на обслужване на клиентите, както и
непрестанно поддържане и подобряване качеството на продукцията.
•Съставя процедури и инструкции за извършването на входящия контрол на
материалите постъпващи в производствения процeс.
•Извършва комуникация с доставчици при констатиране на несъответстващ
продукт. Участва в одитирането и подбора на външни доставчици, консултиране
и обучението им с цел подобряване качеството на входящите доставки.
•Осигурява калибриране на пълната гама от измервателни уреди чрез
вътрешни процедури и координация на услуги за външно калибриране.
•Анализира критични участъци в производствения процес, координира и
ръководи оптимизационни проекти за подобряване качеството изходящата
продукция и процесите на контрол, генерира резултати на база знания и
придобит опит в Тоталното управление на качеството, Стройните (Lean) техники,
Теория на ограниченията, както и в методологии на статистическия анализ като
Шест Сигма и организираното решаване на проблеми.
•При наличието на конфликтни ситуации в екипа ги разрешава като гарантира
висок стандарт на професионализъм в отношението си.
•Събира данни на ключовите индикатори за качество и брак в производствения
процес, съставя графики и регулярни доклади необходими за анализиране,
обсъждане и елиминиране на възникналите девиации, предлага коригиращи
действия и участва в тяхното имплементиране.
•Работи с широка гама измервателна апаратура, извършва точни механични,
физични и визуални инспекции на компонентите с цел окачествяването им
спрямо техническата спецификация.
•Свободно разчита технически спецификации и чертежи на механични детайли.
•Извърша обучение на служители от отдела по Контрол на качеството на
процедурите по инспекция на входящите материали.

•Работи в екип с Производствените инженери, дава предложения и работи по
оптимизиране на производствени методи и приспособления или
имплементиране на нови такива в процеса на работа.
•Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи във връзка с
провежданите вътрешни одити;
•Следи за поява на рекламации в производството или от клиента, както и за
предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
•Координира дейността на контрольор/и качество.
Изисквания:
• Висше Техническо образование, инженери от "Факултет по машиностроене и
уредостроене" са с предимство;
• Добро владеене на MS Office (Word, Excel);
• Добро владеене на Английски език;
• Умения за работа в екип;

Компания предлага:
• Отлични условия на работа в динамична среда;
• Работа в млад и енергичен екип;
• Начално и периодични обучения;
• Възможност за развитие в международна компания с традиции;
Ако нашето предложение Ви е заинтригувало, моля изпратете автобиография и
мотивационно писмо на bg-careers@abb.com
Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален
режим на защита.

