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"FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA 
59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6 
tel/fax (+48 76) 819 67 38; 818 84 85 
tel (+48 76) 818 12 62; 818 12 73 
e-mail: feerum@feerum.pl  

www.feerum.pl 
FEERUM S.A.  nr prawa wyłącznego 216459  

 

NIP: 691-237-40-93 REGON: 020517408 
Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy                       

dla Wrocławia Fabrycznej  
Numer KRS: 0000280189 

Kapitał zakładowy: 33 382 706,00 PLN 
Wartość uiszczonych wkładów 

33 382 706,00 PLN 

Bank BGŻ SA O./Wrocław 
konto nr 68 2030 0045 1110 0000 0260 9830 

 

Bank BNP Paribas Bank Polska SA 
konto nr 42 1600 1156 1846 1221 1000 0001 

 

Bank Zachodni WBK 
konto nr 24 1500 1504 1215 0004 4812 0000 

 

 

 

Koordynator ds. Zarządzania Jakością (branża stalowa) 

 
Zakres obowiązków: 

 współtworzenie i kompleksowy nadzór nad procedurami jakości w firmie zgodnymi z ISO 9001 

 przeprowadzanie bieżących pomiarów jakości produktów, nadzór nad pomiarami, jakościowa  

             analiza i ocena materiałów i gotowych produktów 

 nadzór nad Zintegrowanym System Zarządzania Jakością 

 wdrażanie, rozwój i utrzymanie procedur zapewnienia jakości w procesie produkcji 

 nadzór nad sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz dokumentacją jakościową 

 kontrola procesów szkolenia jakościowego 

 nadzór nad ewentualnymi skargami, reklamacjami 

 reprezentacja firmy podczas wszelkich procesów, operacji związanych z kontrolą jakości 

 identyfikacja problemów jakościowych i definiowanie ich pochodzenia 

 prowadzenie audytów jakości dostaw i audytów wewnętrznych 

 współpraca z klientami w odniesieniu do jakości produktów 
 
Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 bardzo dobra znajomość systemów ISO 

 znajomość branży stalowej będzie dodatkowym atutem 

 odpowiedzialność i skrupulatność 

 bardzo dobra organizacja pracy 

 komunikatywność, otwartość 

 umiejętności analityczne 

 
Oferta: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace 

 atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości awansu i rozwoju w strukturach firmy   
 

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: 

biurozarzadu@feerum.pl 

 

http://www.feerum.pl/

