Anunt - job advertisement
GST ROW cauta

Specialist Program management
ResponsabilităŃi:

Activitati APQP (Advanced Product Quality Planning)
o
Planificarea activitatilor de dezvoltare si mostrare a proiectelor noi pt tesaturi si OPW.
o
Planificarea instalarii masinilor necesare pt productia de serie.
o
Planificarea activitatilor pt validarea (PPAP) si inceperea productiei de serie.

Comunicare directa cu clientul (intalniri, sedinte telefonice, video conferinte)

Pregatire rapoarte interne si externe

Deplasare in delegatii pt intalniri in cadrul GST Global sau cu clientii.

Calificare necesară:

Studii superioare profil tehnic sau management

Limba engleza

Cunostinte medii utilizare aplicatii Microsoft Office

Abilitati bune de comunicare si de analiza

Abilitati bune de organizare

Atitudine proactiva / flexibilitate
CONTACT:
Alexandrina Gandila
HR Manager GST RO
Phone: +40 374 474 933 ext. 468
Fax: +40 265 777090
Alexandrina.Gandila@gst-global.com

GST Safety Textiles RO
Str Calea Baratilor Nr.17
547025 Albesti, Romania
www.global-safety-textiles.com
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Engineer Process & Product Quality
ResponsabilităŃi:
•
•
•
•
•
•
•

Prelucrează reclamațiile în colaborare cu departamentele de specialitate
Actualizează dosarele FMEA si PPAP a seriei
Realizează și colaborează la analizele defectelor, utilizand Pareto, PDCA, Ishikawa/5why
Se asigură de respectarea termenelor si implementează măsurile pe probleme de calitate
Responsabil pentru reducerea costurilor cu rebutul
Este persoana de contact pentru toate problemele de calitate din cadrul proiectelor de care este
responsabil
Întocmește/actualizează toate instrucțiunile de control necesare în faza de serie

Calificare necesară:
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare tehnice, de preferat
Cunoștințe MS Office
Cunoștințe Control Plan, PPAP, SPC, MSA, 8D,
Cunoștințe APQP, FMEA constituie avantaj
Cunoștințe de limba engleză nivel mediu obligatoriu;
Cunoștințe de limba germană constituie un avantaj
Cunoștințe ISO TS, IATF 16949
Abilități de comunicare, inițiativă personală, managementul timpului
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Customer Quality Engineer
ResponsabilităŃi:
•
•
•
•
•
•

Eşti interfața cu clientul şi te asiguri că departamentele fabricii sunt informate în timp real de nivelul de
satisfacție al acestuia si de problemele aparute la client;
Asiguri raspunsul in timp catre client la reclamatii sau alte cerinte;
Completezi rapoartele 8D solicitate în portalul clientului, îl informezi cu privire la toate acțiunile din site
și statusul analizelor şi negociezi întârzierile cu clientul, pentru a evita escaladarea;
Participi la ședințe cu clientul, negociezi factorul tehnic şi prezinŃi rapoartele auditurilor de close-off în
urma reclamațiilor;
Creezi planul de control, faci parte din echipa de crearea a PFMEA şi efectuezi studii de capabilitate a
proceselor;
Faci audituri zilnice în producție și înregistrezi orice abatere.

Calificare necesară:
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare tehnice, de preferat
Cunoștințe MS Office
Cunoștințe Control Plan, PPAP, SPC, MSA, 8D, Ishikawa, 5why
Cunoștințe APQP, FMEA constituie avantaj
Cunoștințe de limba engleză nivel mediu obligatoriu;
Cunoștințe de limba germană constituie un avantaj
Cunoștințe ISO TS, IATF 16949

•

Abilități de comunicare, inițiativă personală, managementul timpului
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