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Technik kvality 4M SYSTEMS a.s.
Práce na plný úvazek 30 000 Kč až 40 000 Kč za měsíc
Hledáme nového člena týmu!
Zajímáš se o taktické a outdoorové vybavení, případně nejnovější vojenskou a policejní výstroj a výzbroj?
Chceš spojit svoje síly se silnou organizací, jež je součástí skupiny Česká zbrojovka Group SE?
Láká tě nastartovat svoji kariéru jako člen vývojového a výrobního oddělení. 4M TACTICAL zabývající se
vývojem a výrobou taktického vybavení pro ozbrojené složky a IZS, hledá nového pracovníka na pozici technik
kvality.
Co tě u nás čeká:
•
•
•
•
•
•

Spolupráce s pracovníky vývojové dílny, oddělení výroby a manažerem kvality (QM), evidování
probíhajících projektů vývoje.
Archivování validovaných produktů společnosti, registr referenčních vzorků.
Revize výrobní technické dokumentace, správa číselníku produktů.
Spolupráce s výrobním technikem na pravidelných měření výrobků
Spolupráce s nákupem na provádění vstupních kontrol materiálu a polotovarů (zajišťování zkoušení
materiálů a shromažďování výsledků zkoušek)
Ve spolupráci s QM kontrola dodržování směrnic, zajišťování auditu společnosti a dodavatelů

Jaké znalosti a dovednosti bys měl/měla mít
•
•
•
•

Ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (textilní obory jsou výhodou)
Aktivní znalost angličtiny.
Řidičský průkaz sk. B
Výborné znalosti MS Office

Výhodou bude pokud máš:
•
•
•
•

Smysl pro odpovědnost, pečlivost, systematičnost a důslednost.
MS Office na pokročilé úrovni (zejména Excel a Outlook)
Microsoft Office, Microsoft Excel, Outlook
Praxe výhodou

Co na oplátku nabídneme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefon a notebook i pro soukromé účely
Týden dovolené navíc (5 týdnů)
3 sick days ročně
Kurzy a školení dle vlastní preference nebo příspěvek na sport
Přátelská a nesvázaná firemní atmosféra
Sleva na firemní produkty
Hezké pracovní prostředí a dopravní dostupnost (Vila na Bílé hoře se zahradou, nedaleko metra Motol)
Návštěvy střelnice a testování našich produktů
Práce v zajímavém prostředí obranných technologií
Práce na plný úvazek na dobu neurčitou
Doškolení pro oblast kvality (po dokončení min. roční praxe na pozici)

Pokud nesplňuješ některý z požadavků, a přesto o tuto pozici projevuješ zájem, neváhej nás kontaktovat!
Tvoje CV s motivačním dopisem prosím pošli na mail: nabidkyprace@4msystems.cz

+420 778 728 747
info@4mtactical.cz
www.4mtactical.cz
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