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Responsable de Gestió de QualitatBARCELONA (BARCELONA)Empresa: Nom d'empresa no
visibleDescripció: ...Empresa líder en el seu sector amb presència internacional precisa
incorporar RESPONSABLE DE GESTIÓ DE QUALITAT.  Les seves funcions inicials dirigir les
activitats de tot el departament, coordinant el control de qualitat en planta així com el
manteniment de totes les certificacions  actuals i futures de l´empresa.  Funcions: -Liderar
equip de treball de 4 persones, per tal de millorar els processos existents i garantir la qualitat
requerida  tan de les m.p  com dels productes acabats, millorant les polítiques i procediment
existents per assegurar una excel·lent qualitat.  -Implementar i consolidar totes les certificacions
objectiu de l´empresa. - Analitzar i fer el seguiment de les NO conformitats, rebutjos,
reclamacions i proposar accions correctives o preventives, analitzant les seves causes i costos
de les possibles propostes de millora.  -Intervenir en el procés d¿avaluació i homologació de
proveïdores i en el control de tot el sistema documental de qualitat.  -Responsabilitzar-se de les
auditories internes i externes. -Control i gestió de tota la normativa de qualitat de l¿empresa  Es
requereix: -Formació de grau superior  i/o màsters en Qualitat.   -Experiència en lloc similar
mínima de dos anys. -Coneixement informàtic a nivell usuari, haver treballat amb ERP. -És
imprescindible tenir un nivell alt d¿anglès tant escrit com parlat. -Persona amb capacitat de
liderar equips, organitzada i resolutiva.   Oferim: -Oferim un contracte estable i de caràcter
indefinit a jornada completa. -La retribució econòmica formada per un salari fixe + variable
segons valors aportats i objectius assolits. (No es descartarà cap candidatura per raons
econòmiques) -Lloc de treball: Bages.Relació laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores:
0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: 014/01/2019
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http://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FjobsLocator&amp;saveLastPath=0&amp;_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_forwardPath=search&amp;idProcess=4537351

