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JAKOŚCI

Firma RBB-Stal działająca w branży metalowej 
poszukuje do swojej siedziby w Jarocinie
pracownika na stanowisko:

Opis stanowiska:
• wspieranie działu produkcji w codziennym rozwiązywaniu zagadnień 

jakościowych, 
• reprezentowanie firmy na audytach Klientów,
• bieżące analizowanie i monitorowanie wyników jakościowych produkcji,
• tworzenie dokumentacji jakościowej- procedury, instrukcje, plany kontroli, 

schematy
• przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
• nadzór nad wdrożeniem wymagań klienta i monitorowanie ich spełnienia,
• przeprowadzanie audytów procesu (VDA 6.3),wyrobu (VDA 6.5), oraz systemu 

zgodnie z IATF16949;

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne,
• znajomość normy ISO 9001:2015,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• znajomość zagadnień Lean Manufacturing w szczególności 5S mile widziana,
• umiejętność pracy w zespole i ukierunkowanie na potrzeby klienta;

Dodatkowe atuty:
• doświadczenie w pracy w branży automotive,
• znajomość narzędzi jakościowych i statystycznych: APQP, PPAP,FMEA, SPC, MSA,
• wiedza z zakresu IATF 16949;

Firma zapewnia:
• pracę w stabilnej firmie dbającej o swoich pracowników,
• szkolenia w siedzibie firmy,
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• niezbędne narzędzia do pracy.

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: 
groszak@rbb-stal.com.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Inżynier Jakości 

SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY

(BRANŻA METALOWA)

Firma RBB-Stal działająca w branży metalowej 
poszukuje pracowników na stanowisko:

Opis stanowiska:
• sprzedaż wyrobów hutniczych oraz blach,
• prowadzenie dokumentacji: opracowywanie ofert pod względem technicznym, 

przygotowywanie ofert handlowych, raportowanie,
• praca w biurze oraz wyjazdy służbowe do klientów.

Wymagania:
• doświadczenie w sprzedaży, preferowani kandydaci z doświadczeniem w sprzedaży 

wyrobów hutniczych lub elementów konstrukcji stalowych, 
• mile widziane wykształcenie techniczne,
• prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wyjazdów służbowych,
• samodzielność, dobra organizacja pracy,
• umiejętność myślenia analitycznego i zorientowanego na cel,
• zdolności interpersonalne,
• konsekwencja, rzetelność,
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, niezbędne 
narzędzia pracy i szkolenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:
groszak@rbb-stal.com.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Specjalista ds. Sprzedaży 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr z 2002 r. Nr 101 poz. 923 wraz z późniejszymi zmianami.”

Dziękując za Państwa zainteresowanie, informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


