
 

 

 

 

 

W związku rozbudową fabryki oraz wprowadzaniem nowych linii produkcyjnych 

 Delphi Technologies poszukuje do pracy kandydatów na stanowisko: 

Inżynier Jakości 
(Dywizja Electronics and Electrification) 

(Węgry, Błonie k Warszawy) 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• Wsparcie transferu fabryki Delphi Technologies (90% czasu pracy na Węgrzech do grudnia 2019), od 
stycznia 2019 praca na rzecz fabryki w Błoniu 

• Codzienny nadzór nad jakością procesu i produktu 
• Uczestniczenie w procesie zatwierdzania wyrobów (PPAP) i obsługi reklamacji (8D) 

• Rozwiązywanie problemów jakościowych i realizacja działań korygujących przy użyciu różnych narzędzi 
jakościowych (Shainin, Six Sigma) 

• Udział w przygotowywaniu dokumentacji jakościowej (FMEA, Control Plan) i tworzeniu instrukcji pracy, 

• Monitorowanie, raportowanie i analiza wskaźników jakościowych 

• Prowadzenie szkoleń dla pracowników produkcji 

• Udoskonalanie systemu jakości w celu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia najwyższej jakości produktu 

• Uczestniczenie w procesie wdrażania zmian (opiniowanie zmian, weryfikacja skuteczności zmian)  

• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych 
 
 

 



Wymagania: 

• Min. 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym (mile widziane 
doświadczenie w branży elektronicznej  lub pokrewnej) 

• Wykształcenie wyższe techniczne 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny 

• Praktyczna znajomość narzędzi:  Control Plan, Flow Diagram,  FMEA, MSA, PPAP, 8D, 5Why 

• Umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, otwartość na wiedzę i ciągły rozwój 

• Gotowość odo wyjazdów służbowych 

• Dobra znajomość pakietu MS Office  
 

Oferujemy: 

• Udział w uruchomieniu nowoczesnej hali produkcyjnej Delphi w Błoniu (produkty elektroniczne) 

• Roczne szkolenie i pracę na Węgrzech w fabryce Delphi (zapewniamy pokrycie wszelkich kosztów 
wyjazdu oraz wsparcie w organizacji wyjazdu, obowiązuje dieta w wysokości 44 Euro)  

• Konkurencyjne wynagrodzenie, umowa o pracę 
• Możliwość rozwoju i udział w szkoleniach 

• Pracę w nowoczesnym, zrobotyzowanym parku maszynowym 

• Prywatną opiekę medyczną Medicover dla Pracownika i jego rodziny 

• Dofinansowanie do karty Multisport 
• Dofinansowania na święta, świąteczne prezenty dla dzieci pracowników 

• Możliwość dofinansowania dalszej edukacji (studia magisterskie, podyplomowe) 

• Możliwość dołączenia do ubezpieczenie PZU 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  za pomocą formularza aplikacyjnego:  
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7eadac271e7449668369942c1fb25690  

lub na adres: marta.stepien@delphi.com 

 
 

Prosimy o umieszczenie w cv klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Delphi Powertrain Systems Sp.  
z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę”. 
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