Voľné pracovné miesto

Kontrolór kvality

AK

Čo ponúkame?

máte vzdelanie chemického zamerania
alebo skúsenosti s prácou v
laboratóriu...
ste precízny a analytický typ...
nebojíte sa pracovať v priemyselnom
prostredí...
ste pripravený pracovať na zmeny...

Ak áno, zrejme máte záujem o
pozíciu kontrolóra kvality v našom
laboratóriu v Slavci

Pozíciu v dynamickom a súdržnom tíme v priateľskom
prostredí.
Získavanie skúseností v nadnárodnej
vysokými pracovnými štandardmi.
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Príležitosť oboznámiť sa s výrobou vápna a vápenca.

Čo bude Vašou úlohou?
Ako od kontrolóra kvality od Vás očakávame:
-

Vykonávanie všetkých chemických a fyzikálnomechanických skúšok za účelom vytvoriť presné a
spoľahlivé údaje.

-

Vykonávanie odberov
reportovanie.

-

Vytváranie záznamov a zasielanie správ o výsledkoch
testovaní (v SAP QM programe).

-

Zodpovednosť za udržiavanie čistého pracovného
prostredia a zariadení v laboratóriu.

-

Dodržiavanie všetkých pravidiel, postupov, smerníc
a pokynov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

-

Poskytovanie podporných
oddelenia a zákazníkov
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Je to niečo pre Vás?
Hľadáme technicky zdatnú osobu (so vzdelaním
chemického zamerania alebo so skúsenosťami s prácou v
laboratóriu), ktorá má vzťah k práci v laboratóriu.
Sme presvedčení, že táto práca je vhodná pre trpezlivých a
presných ľudí so zmyslom pre detail, so záujmom o prácu
v laboratóriu a na vysokej úrovni samostatnosti pri výkone
práce.

Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky a chceli by ste sa zúčastniť výberového konania na
uvedenú pozíciu, pošlite svoj životopis na job@carmeuse.sk.
V prípade potreby doplnenia informácii kontaktujte: Diana Barthová, Tel.: 058/7862290.

Carmeuse is a leading global producer of lime,
high calcium limestone and dolomitic stone
dedicated to many different uses.
Our lime and limestone products are a vital part of
important global industries in energy, environmental
services, construction and manufacturing. Carmeuse
products make air cleaner and water more pure. They
make highways last longer. They make steel stronger.
And they are a vital ingredient in the materials that
build and renew infrastructure around the world.
Staffed by more than 4,100 people, Carmeuse has an
international presence than spans Western, Central
and Eastern Europe , North and South America,
Asia, Middle East and Africa.

www.carmeuse.com

Fabrika kreca Carmeuse a.d.
Sevarlije 56
74 000 Doboj
Bosnia and Herzegovina
Tel : + 387.65.32.98.23
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