
                                                                

                                                           Nowe Koronki Sp. z o.o. SKA  jest dużym, prężnie rozwijającym   

                                                                zakładem należąca do grupy POLIKAT S.A. produkujący wysokiej            

                                                     jakości krzeseł dla sieci handlowej IKEA oraz płyty klejone.  
 

                                                   http://nowekoronki.net.pl/ 
 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=SlwxTxGDY9c  

 

W związku z reorganizacją zakładu Nowe Koronki Sp. z o.o. Konewka 28, 97-215 Inowłódz  
poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko: 

KIEROWNIK DS. KONTROLI JAKOŚCI  

(MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA DO ZAWODU) 

(MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM) 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe lub trakcie studiów  preferowany kierunek: 

Technologia Drewna 

 doświadczenie w pracy związanej z kontrolą jakości (mile widziane doświadczenie w produkcji krzeseł 

lub płyty klejonej/ewentualnie chęć nauki ) 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 znajomość narzędzi Lean Manufacturing i jakościowych: 5S, 5 WHY, 8D, ISHIKAWA, itp. 

 znajomość MS Office (znajomość Excel, Word, Power Point) 

 wysokie kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole 

 zdolności analityczne, poczucie odpowiedzialności i skrupulatność 

 nadzorowanie aktualności i kompletności dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością 

 nadzorowanie działań korygujących w przypadku stwierdzonych niezgodności 

 umiejętność sporządzania sprawozdań i raportów 

 umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. 

Obowiązki: 

 Kompleksowe zarządzanie procesem zapewnienia jakości w Spółce 

 planowanie i nadzorowanie przeglądów audytów wewnętrznych 

 monitorowanie i skuteczna redukcja kosztów braku jakości 

 nadzorowanie aktualności i kompletności dokumentacji 

 nadzorowanie działań korygujących w przypadku stwierdzonych niezgodności; 

 zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta 

 inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu poprawę zdefiniowanych w danym 

obszarze wskaźników jakościowych w procesie produkcji 

 nadzór nad wykonywaniem prototypów mebli 

 raportowanie i analizy jakości na podległym dziale 

 udział w projektach GO/NGO i IWAY STANDARD dla IKEA 

 nadzór nad kosztami reklamacji i kosztami gwarancyjnymi 

 współpraca z produkcją w zakresie rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów 

 inicjowanie niezbędnych modyfikacji instrukcji systemowych, standardów i kart kontroli 

 wsparcie jakości procesu produkcyjnego i zarządzanie akcjami ciągłego doskonalenia związanymi  

z satysfakcją klienta 

 budowanie dobrych relacji z klientami i zarządzanie wskaźnikami jakości klienta 

 inicjowanie działań organizacyjnych związanych z GO/NGO i IWAY STANDARD 

 

 

 

 

http://nowekoronki.net.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=SlwxTxGDY9c
http://maps.google.com/?q=Konewka%2028%20%3cbr/%3e97-215%20Inowłódz


 

 

 

 dbanie o wysoką jakość produkcji zgodnie z zasadami systemu GO/NGO 

 nadzór nad dokumentacją pracowniczą i produkcyjną (realizacja działań korygujących) 

 podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku omijania przez podległy personel zasad systemu 

GO/NGO 

 nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz zaangażowanie w budowanie kultury 

bezpiecznej pracy. 

       Oferujemy: 

 możliwość zamieszkania w mieszkaniu służbowym 

 możliwość ciągłego rozwoju i nauki w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 wsparcie organizacji w umocnieniu Twoich kompetencji, które pomogą Tobie stać się skutecznym 

liderem 

 uczestnictwo w projektach dla IKEA, które będą mieć wpływ na rozwój firmy 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 przyjazne środowisko pracy, gdzie będziesz współpracować ze zgranym zespołem 

 atrakcyjne wynagrodzenie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (w zależności od doświadczenia). 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:  

Nowe Koronki Sp. z o.o.  Konewka 28, 97-215 Inowłódz  

witold.roczon@nowekoronki.net.pl lub krzysztof.rozycki@nowekoronki.net.pl  

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).’’ 

 

mailto:witold.roczon@nowekoronki.net.pl
mailto:krzysztof.rozycki@nowekoronki.net.pl

