
W związku z dynamicznym rozwojem firma EC Engineering Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko: 

KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce pracy: Mielec 
Region: Podkarpacie 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Wymagania: 
 • min. 1-2 letnie doświadczenie w kontroli jakości (najlepiej w zakładzie
produkcyjnym) 
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej 
• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarki,
mikrometry, średnicówki itp.) 
• aktualne uprawnienia do wizualnej kontroli spoin VT (mile widziane) 
• umiejętność analitycznego myślenia 
• komunikatywna znajomość języka angielskiego 
• prawo jazdy kat. B 
• dobra organizacja pracy, sumienność, spostrzegawczość

Oferujemy:
• pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie, istniejącej na rynku od ponad 20 lat, 
• nowoczesne narzędzia pracy i ciekawe projekty
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• możliwość rozwoju zawodowego

• kontrolę jakości i zgodności dla wyrobów wykonywanych w zakładzie oraz przez
poddostawców dla branży kolejowej 
• wykonywanie kontroli międzyoperacyjnej np. po spawaniu 
• wykonywanie pomiarów wyrobu gotowego 
• analizę wyników pomiaru 
• prowadzenie dokumentacji jakościowej 
• zapewnienie wysokich standardów jakościowych



CV prosimy przesyłać na email:  pchamerska@ec-e.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska,
na które składa się aplikację.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszenie w CV następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EC Engineering sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Istnieje możliwość uwzględnienia przesłanego CV w przyszłych rekrutacjach w przypadku
dopisania do powyższej klauzuli dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowym przez EC Engineering
sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest EC Engineering Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 28 . Państwa dane osobowe zostaną
wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Spółkę. Podanie przez Państwa
tych danych jest dobrowolne. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
można znaleźć pod adresem: http://ec-e.pl/static/IPDO.pdf

ZESKANUJ MNIE!


