Grupul Saint-Gobain oferă oportunităţi de carieră excelente, un mediu de lucru deschis și antrenant, în echipe
cu adevăraţi profesioniști. De peste 350 de ani, Saint-Gobain își sprijină angajaţii cu programe de dezvoltare
a aptitudinilor, platforme de instruire și multe alte beneficii pentru construirea unei cariere de succes.
Fie că vorbim despre ingineri, tehnicieni, economiști sau specialiști în alte domenii, angajaţi cu experienţă
sau aflaţi la început de drum, echipele noastre au ca obiectiv crearea unor spaţii de locuit minunate și
îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi, prin dezvoltarea de produse și soluţii inovatoare în domeniul construcţiilor
sustenabile.
Apropierea faţă de clienţi, implementarea excelenţei operaţionale, atenţia acordată calităţii produselor și
serviciilor, agilitatea, antreprenoriatul și abilitatea de a inova constituie punctele forte ale angajaţilor SaintGobain.

Saint-Gobain – Making The World A Better Home

Pentru fabrica noastră din Brăneşti, Saint-Gobain recrutează
Specialist Controlul calităţii – Mortare uscate
Responsabilităţi















Prelevează, verifică şi testează materiile prime şi produsul finit, conform procedurilor interne de
lucru.
Verifică materiile prime ce intră în procesul de productie şi marcajele acestora, în conformitate cu
tehnologia de fabricaţie şi standardele interne de calitate.
Urmăreşte respectarea fluxului de fabricare şi a standardelor de calitate.
Verifică şi modifică baza de date a aditivilor referitoare la termenul de valabilitate.
Gestionează şi interpretează datele şi rezultatele testelor materiilor prime, conform procedurilor
de lucru interne.
Participă la revizuirea procedurilor şi instrucţiunilor interne de lucru.
Propune/întocmeşte proceduri/instrucţiuni de lucru noi şi/sau propune revizia celor deja existente.
Tratează neconformităţile şi stabileşte măsuri corective împreună cu echipa şi/sau şeful de birou.
Participă la soluţionarea reclamaţiilor privind calitatea materiilor prime şi a semifabricatelor (chituri,
tencuieli decorative) şi propune soluţii de îmbunătăţire şi rezolvarea problemelor privind produsele.
Participă la proiectele de identificare a noilor furnizori de materii prime.
Aplică instrumentele şi metodologia de soluţionare a problemelor conform World Class
Manufacturing.
Întocmeşte necesarul de consumabile pentru îndeplinirea sarcinilor/proiectelor de care răspunde.
Asigură necesarul de materii prime pentru îndeplinirea sarcinilor/proiectelor colegilor din
departamentul R&D.
Păstrează confidenţialitatea şi securitatea datelor obţinute sau a datelor la care are acces.

Cerinţe







Absolvent de studii cel puţin medii, cu profil tehnic sau echivalent
Disponibilitate pentru lucrul în schimburi
Bună cunoaştere a pachetului MS Office
Rigoare şi atenţie la detalii
Pefereabil experienţă anterioară într-o activitate din domeniul industrial
Cunoştinţe tehnice privind aparatura specifica de laborator şi utilizarea acesteia.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi scrie pe adresa laura.hagau@saint-gobain.com.
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