GZ Media a.s. je jednak největším výrobcem vinylových desek na světě, jednak poskytovatelem
nejkomplexnějších polygrafických služeb v ČR. Firma má téměř 2.000 zaměstnanců a navazuje na více
než 60 letou tradici bývalých Gramofonových závodů, i předchozí průmyslové výroby v našem sídle, v
Loděnici u Berouna, hned u plzeňské dálnice, 10 minut od Prahy a nedaleko pražského letiště. Firma
má stabilně téměř 2 miliardové tržby a je mimořádně zdravá a finančně stabilní. Svým zaměstnancům
poskytuje absolutní příjmovou jistotu, konkurenční mzdové podmínky s Prahou, a roční výkonové
bonusy. Našimi zákazníky jsou zejména výrobci spotřební elektroniky (Samsung, Blackberry, HP,
Canon), telekomunikační firmy, výrobci software (Symantec), hudební a filmová studia (Universal či
Sony Music), a další (např. Diageo ,Smart Box či IKEA). Nabízíme Vám příležitost stát se součástí
příběhu mimořádně úspěšné a moderně řízené společnosti na pozici.

TEAMLEADER KONTROLY KVALITY (JUNIOR)
Vaše odpovědnost:
 Vedení týmu kontrolorů na výrobním úseku
 Koordinace a zajištění systému kontroly kvality na svěřeném výrobním úseku
 Sledování a řešení interních neshod, provádění analýzy zjištěných neshod, stanovení
nápravných a preventivních opatření
 Tvorba a revize pracovních postupů
 Příprava a realizace dodavatelských auditů, zajištění kvality u dodavatelů
Váš profil:
 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru, směr řízení kvality výhodou
 Uživatelská znalost práce s PC – Office
 znalost nástrojů v oblasti řízení kvality - ISO 9001, ISO 14001, základní statistické metody,
FMEA, další výhodou
 schopnost orientace v technických výkresech a technické dokumentaci
Pozice je vhodná pro absolventy.
Naše nabídka
 zajímavá práce v dynamickém prostředí firmy
 motivační platové podmínky (dle vzdělání, praxe a znalostí)






možnost profesního a kariérového růstu
firemní vzdělávání
zaměstnanecké výhody a benefity (dotované závodní stravování a životní pojištění)
dobrá dopravní obslužnost z Prahy a okr. Beroun

Platové podmínky:
25 tisíc. Kč/měsíc + odměny
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:

Loděnice
Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu:
Požadované vzdělání:
Požadované jazyky:
Zadavatel:

Pracovní smlouva
Středoškolské nebo vysokoškolské
Angličtina (Základní/Pasivní)
Zaměstnavatel

Zaměstnavatel:
Kontaktní osoba:

GZ Media, a.s.
Ing. František Milichovský

Adresa:

Tovární 340, 26712 Loděnice, Česká republika

Telefon:
Fax:
E-mail:

+420 311 673 686
+420 311 673 387
milichovsky.frantisek@gzmedia.cz

