WIMEX s. r. o., Broumovská 72, 547 01 Náchod

HLEDÁME POSILY
Společnost WIMEX s.r.o., úspěšná a stabilní společnost s více než 25 letou tradicí,
hledá pro pracoviště v Náchodě zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ QMS, KONTROLOR KVALITY ZBOŽÍ
Pracovní náplň:
• organizace práce v oddělení kontroly kvality
a vytváření podmínek a kritérií pro hodnocení
kvality zboží
• implementace a správa certifikace
systémů řízení ISO 9001 a 14001
• správa atestů ke zboží a prohlášení o shodě
• kontrola jakosti nakoupeného a ve vlastní režii
přebaleného zboží podle interních
postupů zaměstnavatele
• řešení reklamací a zajištění toku informací
příslušným oddělením
• pořizování, aktualizace a rozvoj systému
logistických dat v systému Helios Orange

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

• flexibilní začátek/konec pracovní doby
• podnikové stravování od 28 Kč
• dlouhodobou spolupráci, komplexní zaškolení,
vzdělávací kurzy, firemní akce, přátelský kolektiv
• zajímavou práci a zázemí silné a stabilní
společnosti s řadou zaměstnaneckých benefitů
např.:
- příspěvek na dovolenou ve výši 50 % hrubé mzdy
- příspěvek na Vánoce ve výši 100 % hrubé mzdy
- půjčovna nářadí pro zaměstnance zdarma
- zaměstnanecká sleva na firemní produkty
- kvalitní dotovaná káva
- cenově výhodné občerstvení na pracovišti
- parkování pro zaměstnance v areálu firmy
a řadu dalších benefitů
na www.wimex.eu/kariera

SŠ/VŠ vzdělání
znalost AJ slovem i písmem (úroveň B2)
znalost norem ISO 9001 a 14001 výhodou
praxe na obdobné pozici výhodou
znalost programu Helios Orange výhodou
vynikající komunikační a organizační schopnosti
pečlivost, samostatnost, schopnost
týmové práce

Nabízíme:
•
•
•
•

odpovídající finanční ohodnocení
cílové prémie
pracovní smlouvu na dobu neurčitou
dovolenou navíc v rámci věrnostního systému

V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis na e-mail: zamestnani@wimex.eu
a do předmětu zprávy uveďte název pozice.
Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi
společnosti WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod za účelem zprostředkování zaměstnání
v souladu s aktuálním zákonem o ochraně osobních údajů.

