
 

Aktuálně hledáme vhodné kandidáty na pozici: 

Najdete … 
nás přímo v Povrlech na silnici I/62 mezi 
Ústím nad Labem a Děčínem. Závod je 
pro naše zaměstnance dobře dostupný, 
ať už dojíždějí do práce autem (před 
závodem je hlídané parkoviště), 
hromadnou veřejnou dopravou (vlak 
nebo „zelený“ autobus) nebo na kole.  

Našim zaměstnancům poskytujeme … 

 5 týdnů dovolené 

 pružnou pracovní dobu 

 jazykové kurzy na pracovišti  

 dotované stravování v závodní jídelně 

 příspěvek na penzijní pojištění 

Najdete … 

Společnost Měď Povrly a.s. je 
tradičním dodavatelem válcovaných a 
lisovaných produktů z mědi a mosazi, 
které nacházejí uplatnění na 25 trzích 
celého světa. Ve firmě se snoubí 
tradice, která pramení z více než 100 
leté historie firmy, s aplikováním 
nových moderních přístupů a 
zaváděním inovací. Za úspěchem stojí 
220 zaměstnanců, kteří jsou hnací 
silou a na jejichž zkušenosti a 
profesionalitu je firma hrdá.  

TECHNIK KVALITY 
Technik kvality řídí a optimalizuje procesy managementu 
kvality, využívá moderní nástroje managementu kvality, 
analyzuje příčiny neshod, stanovuje nápravná a 
preventivní opatření. 
 
Hlavní zodpovědnosti a úkoly: 
 zodpovědnost za řízení a vyhodnocování kvality 
 zodpovědnost za řízení kontrolních procesů kvality 
 definování a analýza příčin neshod, stanovení 

nápravných a preventivních opatření, jejich 
implementace a sledování účinnosti 

 správa komplexní dokumentace o provedených 
zkouškách na výrobku 

 tvorba interních směrnic a norem systému kvality 
 navrhování zkušebních metod 
 poskytování poradenství a konzultací za účelem 

zvyšování kvality 

Požadavky na kandidáty: 
 prokazatelná zkušenost v oblasti řízení jakosti ve 

strojírenství min. 2 roky 
 SŠ, VŠ vzdělání technického směru 
 orientace v technické dokumentaci a normách 
 znalost nástrojů managementu kvality 
 uživatelská znalost PC (MS Excel) 
 tah na branku, analytické myšlení a flexibilitu 
 schopnost definovat požadavek a komunikovat s 

interními klienty 
 komunikativní znalost AJ výhodou 

 
V případě zájmu o uvedenou pozici nám, prosím, zašlete Váš 
životopis na emailovou adresu: job@medpovrly.cz   
 
 


