
 
 

 
 

  

Wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie ciekawą zawodowo perspektywą pracy w prosperującym przedsiębiorstwie? 
Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie CV oraz listu intencyjnego z podaniem oczekiwanego poziomu wynagrodzenia oraz 
możliwego terminu rozpoczęcia pracy. Dokumenty prosimy przesłać wyłącznie drogą mailową, w formie pliku PDF, 
bezpośrednio na adres: praca@weber-hydraulik.com 

WEBER-HYDRAULIKA Sp. Z o. o., Wykroty • ul. Wyzwolenia 52 • 59-730 Nowogrodziec, Polska • www.weber-hydraulik.com 

 

Zakres obowiązków: 

• Analiza i wdrażanie  wymagań jakościowych    

   klientów z branży motoryzacyjnej dla nowych    

   projektów 

• Tworzenie dokumentacji PPAP dla klienta 

• Planowanie jakości dla nowych projektów 

• Opracowywanie, wdrażanie  działań korygujących i  

   zapobiegawczych przy użyciu narzędzi jakościowych  

• Wsparcie dla produkcji przy rozwiazywaniu   

   problemów jakościowych 

• Opracowywanie planów,   instrukcji kontroli,  

• Opracowywanie zestawień, analiz, statystyk 

• Sporządzanie dokumentacji jakościowej 

• Wsparcie przy tworzeniu FMEA 

• Praca w zespołach interdyscyplinarnych przy   

   projektach mających na celu poprawę jakości 

• Analiza i kontrola wskaźników jakościowych 

analiz.dotyczących   
   sprzedaży 

Jesteśmy międzynarodowym, innowacyjnym producentem elementów i systemów hydraulicznych, zatrudniającym 

ponad 1750 osób w zakładach zlokalizowanych w Europie środkowej. Nasze przedsiębiorstwo WEBER-HYDRAULIKA 
Sp. z o. o. z siedzibą w Polsce, a dokładnie w Wykrotach niedaleko Bolesławca, zajmuje się produkcją pompek i 
zamków do samochodów ciężarowych oraz siłowników hydraulicznych m. in. do wózków widłowych, zatrudniając 

przy tym ponad 350 pracowników. 
 

 

 

Profil kandydata: 
• Inżynier z doświadczeniem zawodowym   
   przynajmniej 3-letnim na stanowisku inżyniera ds.  
   jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, branża   
   motoryzacyjna preferowana 
• Dobra znajomość standardów IATF 16949,  ISO 9001  
• Znajomość narzędzi jakościowych APQP, FMEA,   
   PDCA, 8D, 5 WHY,  Ishikawa, Pareto, 5S, Six Sigma,  
• Znajomość przynajmniej jednego języka obcego:  
   niemiecki lub angielski 
• Znajomość SAP i MS Office 
• Zdolności myślenia analitycznego, zdolność do pracy    
  w zespole i wysoki poziom poczucia    
  odpowiedzialności 

 
 Dla naszej lokalizacji produkcyjnej w Wykrotach poszukujemy: 

Inżyniera jakości ds. nowych projektów (k/w) 

Oferujemy:  
 

+ Praca w dynamicznym zespole 

+ Atrakcyjne warunki zatrudnienia 

+ Ciekawe i urozmaicone miejsce pracy z wyśmienitymi perspektywami rozwoju zawodowego w rozwijającym się, 
działającym w skali międzynarodowej, przedsiębiorstwie. 

 


