
Firma IGLOO jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów urządzeń chłodniczych  

w Europie. 

Dzięki innowacyjnym produktom oraz nowoczesnej stylistyce, nieustannie ulepszamy markę produktu, 
która zyskała uznanie w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Naszą wysoką pozycję zawdzięczamy 

doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na 
stanowisko: Specjalista ds. kontroli jakości 

Miejsce pracy: Stary Wiśnicz, k. Bochni 

 

Zakres obowiązków : 
 

• Wykonywanie powierzonych zadań w zakresie kontroli jakości podzespołów, komponentów i wyrobów  

na kolejnych etapach produkcji oraz wyrobów gotowych  

• Kontrola wyrobów na powierzonym odcinku produkcyjnym 

• Wykonywanie pomiarów i bada wynikających z inspekcji jakości podzespołów i wyrobów zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami 

• Rozwiązywanie bieżących problemów w linii montażowej, zbieranie i analiza danych  

• Nadzór nad zgodnością procesu produkcyjnego z dokumentacją i wymogami klienta 

• Udział w przeprowadzaniu kontroli międzyoperacyjnej wyrobów oraz kontroli dostaw i wysyłek  

• Kontrola jakości komponentów i produktów gotowych 

• Nadzór nad sprzętem techniczno-pomiarowym 

• Wypełnianie raportów jakościowych 

• Dokładność i zgodność prowadzonych pomiarów oraz ich zapisów w obowiązującej dokumentacji 

Wymagania: 

 
• Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe  

• Mile widziane 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,  

• Umiejętność czytania rysunku technicznego 

• Dyspozycyjność (praca w systemie dwuzmianowym) 

• Dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność  

• Znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera 

• Nastawienie na realizację celów 

• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 

 

Oferujemy: 

 
• Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę 

• Bezpłatne świadczenia medyczne 

• Dodatkowe ubezpieczenie na życie 

• Wsparcie doświadczonego zespołu 

• Pracę w dłuższej perspektywie czasu 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 
Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 
potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IGLOO oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji 
(RODO)”. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@igloo.pl 

IGLOO Sp. z o.o. / Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, 
Polska tel.: +48 14 6621910 / e-mail: info@igloo.pl / www.igloo.pl 
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