PRODUCTION QUALITY LEADER
A Diatron Zrt. elsődleges
tevékenysége a humán
gyógyászati és állatorvosi vérkép
elemző gépek tervezése és
gyártása, továbbá az ehhez
tartozó kémiai reagensek
előállítása.

Elvárások:

Főbb feladatok:















Felelős a Diaton gyártás támogató minőségügyi részlegének
hatékony és a Cég üzleti tervével összhangban való
működéséért (minőségügyi mérnökség, gyártásközi
minőségellenőrzés, késztermék felszabadítás)
Felelős a gyártás támogató minőségügyi részleg teljeskörű
irányításáért, és a részleg feladatainak koordinálásáért
A gyártási minőségügyi folyamatok folyamatos elemzése és
fejlesztése az IVD orvostechnikai szabványokkal (ISO 13485,
21 CFR Part 820), előírásokkal összhangban (Regulation (EU)
2017/746)
Biztosítani, hogy a gyártott termékek megfelelnek az érvényes
követelményeknek
A gyártási minőségügyi részleg dolgozóinak irányítása,
fejlesztése, coaching
Részvétel a minőségügyi részleg és a Diatron minőségügyi
folyamatainak tervezésében, az elfogadott terv
végrehajtásában, bevezetésében, értékelésében
Felelős a gyártási hibák szisztematikus elemzéséért, eltérési
esetén kivizsgálásáért, a gyártási tevékenységet érintő vevő
JELENTKEZÉS MÓDJA
reklamációk kivizsgálásárt, javító intézkedések tervezéséért és
azok bevezetéséért
Minőségügyi mérőszámok bevezetése, mérése, eltérési esetén
fejlesztési tevékenység kezdeményezése és bevezetése
Felelős a nem-megfelelő termékek kezelésének folyamatáért
Minőségfejlesztési projektek kezdeményezése, tervezése és
bevezetése

BECOME PART OF OUR TEAM
 Felsőfokú műszaki végzettség
 Legalább 3 év vezetői tapasztalat gyártói környezetben
 Legalább 5 év tapasztalat gyártási területen a
következő iparágak egyikén: orvostechnikai
eszköz gyártás, gyógyszeripar vagy autó-, járműipar
 Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és
írásban, német nyelv ismerete előny
 Minőségtechnikák gyakorlati ismerete: FMEA,
8D, hibakivizsgálási, fejlesztési technikák: Ishikawa,
PDCA, megoldás-döntési mátrix, Pareto,
hisztogram stb.
 Elemző és problémamegoldó képesség
 Tervezési és projekt menedzsment ismeretek
 Kitartás és képesség egy cél, irány vagy feladat
szervezeten belüli bevezetésére
 Képesség egy csapatot vezetni és motiválni, a
szervezeten belül változásokat támogatni,
hatékonyan bevezetni
 SAP QM modul ismerete előny

Amit mi kínálunk:





Szakmai fejlődési lehetőséget, tréningeket
Modern, fiatalos munkakörnyezetet
Cafeteriát, bónuszt, egyéb juttatásokat
Hosszútávú munkalehetőséget

How to apply:
If you are interested in joining us, please send us your latest CV in both
English and Hungarian along with your salary requirements and earliest start
date to the HR@diatron.com email address.
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