
      
 

 
 

 
 
 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę.  

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 
 

Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości 

 

miejsce pracy: Wieliczka 

  

WYMAGANIA: 

 

Jeżeli: 

● jesteś absolwentem lub studentem zaocznym 
● wiążesz swoją przyszłość z kontrolą jakości 
● jesteś entuzjastycznie nastawiony na nowe doświadczenia zawodowe 
● jesteś osobą samodzielną, dociekliwą i gotową na nowe wyzwania 
● potrafisz czytać rysunek techniczny lub/i znasz podstawowe narzędzia metrologiczne 

 
Zakres obowiązków: 

● prowadzenie bieżącej kontroli produktów w toku produkcyjnym 
● tworzenie zapisów oraz raportów z przeprowadzonych kontroli i badań 
● nadzór nad dokumentacją jakościową 
● informowanie o niezgodnościach w procesie produkcyjnym 

 

Oferujemy: 

● stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
● możliwość rozwoju posiadanych umiejętności 
● umowa o pracę na pełny etat 
● atrakcyjne warunki wynagrodzenia 
● pakiet benefitów (w tym bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie kart sportowych, grupowe ubezpieczenie 

na życie) 
● współpraca z doświadczonym i chętnym do pomocy zespołem w przyjaznej atmosferze. 

 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny - tel. 665 084 344. 
Czekamy na Ciebie! 
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie się ich 
Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak chronione będą moje dane 
osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest 
dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne  
z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


