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     Quality Manager 

Fibertec Steti s.r.o., Štetí 

         S cílem naplnit naše ambiciózní cíle v oblasti  

strategického růstu, obsazujeme pozici 

                    "Quality Manager" 

 

Termín nástupu: ihned 

Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr 

 

Náplň práce, pravomoce a zodpovědnosti: 

- Nastavení a chod procesně orientovaného systému integrovaného managementu (IMS) podle 

standardů ( ISO TS 16949, ISO 9001), environmentální standardy (ISO 14001) a Miba standardy. 

- Realizace a řízení interních a externích auditů; 

- Nastavení a chod spolehlivých systémů zabezpečujících kvalitu;                          

- Management reklamací zákazníků a dodavatelů; 

- Vypracování a chod regulérních reportů kvality; 

- Vedení QS týmu; 

- Podpora výroby v analýzách způsobilostí procesu s cílem odhalit slabiny v procesu; 

- Podpora a spolupráce s oddělením R&D 

 

Požadavky na zaměstnance 

Požadované vzdělání 

vysokoškolské II. Stupně ( technické, strojírenské, chemické ) 

 

Praxe v oboru kvality 3 roky ( není nutná předchozí praxe na vedoucí pozici ) 

 

Znalosti 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk – aktivně, Německý jazyk - výhodou 

 

Řidičský průkaz skupiny B 
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Osobnostní předpoklady a zručnosti 

 

* velkou výhodou je praxe v papírenském průmyslu; 

* dobré PC znalosti, MS Office; 

* práce s informačními systémy, v ideálním případě znalost SAP; 

* zkušenosti s vedením týmu; 

* zkušenosti z výrobní společnosti (automotiv – velkou výhodou); 

* komunikační a organizační znalosti; 

* odolnost vůči stresovým situacím; 

* schopnost samostatné práce i týmové spolupráce; 

* vytrvalost preciznost a orientace na detail; 

 

Stručná charakteristika společnosti 

 

MIBA Fibertec je začínající výrobní podnik v rámci divize Miba Friction Divize.  

Fibertec plánuje dodávat vysoce kvalitní třecí materiál do Miba Friction Divize. Náš závod je 

mladý a stále se rozrůstá. Systém řízení v MIBĚ je orientovaný na procesy a je hnací sílou pro 

neustálé se zlepšování ve všech našich podnikatelských oblastech. 

 

Hlavní oblast působení společnosti 

 

Výroba třecích materiálů a papíru. 

 

Informace o výběrovém řízení 

 

V případě zájmu o tuto pozici pošlete prosím na uvedený email Váš životopis a průvodní dopis 

v českém i anglickém jazyce.  

Předem děkujeme všem uchazečům za projevený zájem. Kontaktovat budeme jen vybrané 

uchazeče, kteří vyhovují uvedeným požadavkům. 

 


