Společnost TRCZ s.r.o. Lovosice je stoprocentní dceřinou společností japonského
podniku Tokai Rika Co., Ltd., člen skupiny Toyota, který je jedním z největších světových výrobců automobilových dílů.
Společnost TRCZ byla založena koncem roku 2001 a už v prosinci 2003 zahájila výrobu v nové továrně postavené na
zelené louce v Lovosicích v severních Čechách. Stavba patří k největším a nejmodernějším produkčním kapacitám
skupiny Tokai Rika a její současný výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další
komponenty sloužící k zaj
ištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními odběrateli těchto špičkových
komponentů jsou zejména významné automobilky v Evropě, jako je Toyota, Ford, Suzuki, Nissan, Scania...
Hledáme INŽENÝRY KVALITY:
INŽENÝR KVALITY
(PRO NOVÉ PROJEKTY)
Náplň práce:
• připravuje zavedení nového projektu
do výroby
• komunikuje s dodavateli
a se zákazníky
• monitoruje defekty komponentů
a hotových dílů, vyhodnocuje a
řeší je
• vytváří a reviduje inspekční standardy
• vytváří požadavky na speciální kontroly
• připravuje a vede audity jakosti
• koordinuje systém kontrol

INŽENÝR KVALITY
ZÁKAZNICKÝ

INŽENÝR KVALITY
MONTÁŽE

Náplň práce:

Náplň práce:

• komunikuje se zákazníky
• monitoruje defekty a vyhodnocuje je
• řeší zákaznické reklamace
• vytváří a reviduje inspekční standardy
v sériové výrobě
• řeší a dohlíží na implementaci
změnových řízení
• připravuje a vede procesní
audity interních linek
• podílí se na procesu lokalizací
komponentů
• koordinuje systém kontrol

• komunikuje s dodavateli komponentů
• řeší interní defekty komponentů vyhodnocuje
je a monitoruje
• reviduje inspekční standardy
• vytváří pracovní instrukce
• připravuje a vede audity dodavatelů,
spolupracuje při interních auditech
• koordinuje systém kontrol

Požadujeme:
• VŠ vzdělání technického směru
• práce s PC, komunikativní a organizační schopnosti
• znalost nástrojů kvality, PPAP, PFMEA, MSA & G8D
• výhodou znalost APQP, ISO/TS 16 949, VDA 6
• komunikativní angličtina
• schopnost orientace v technických výkresech a dokumentaci
• řidičské oprávnění sk. B.
Nabízíme:
• práci v mezinárodní společnosti, v první úrovni dodavatelů v automobilovém průmyslu
• odpovídající školení
• možnost profesního a karierního růstu
• možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi na zajímavých projektech
• zaměstnanecké benefity (dotované stravování – jedno jídlo denně zdarma, příspěvky na penzijní připojištění a
životní pojištění, dovolená navíc, závodní lékařská péče, příspěvky na rehabilitaci)
• platové ohodnocení odpovídající náročnosti a významu práce
• relokační balíček 32.000,-Kč = 1.100€ A DEN VOLNA NA PŘESTĚHOVÁNÍ
Nástup: Ihned
Váš profesní životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte na
jaroslava.matouskova@trcz.cz nebo nás kontaktujte přes webový formulář, který naleznete na našich webových
stránkách v záložce „Kariéra u nás“.
Jaroslava Matoušková
Personální odd.
TRCZ s.r.o.
Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice
Tel: +420 416 421 201
Fax: +420 416 421 555
Email: jaroslava.matouskova@trcz.cz
Web: www.trcz.cz

