
Kontroler Jakości (Quality Inspector) 

Miejsce pracy: Łódź 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Nadzór nad procesem kalibracji narządzi pomiarowych, 

 Wykonywanie kontroli pierwszej sztuki (FAI), 

 Inicjowanie oraz nadzór nad procesem zarządzania materiałem oraz wyrobem niezgodnym, 

 Kontrola wejściowa, 

 Kontrola międzyoperacyjna, 

 Kontrola ostateczna wyrobów gotowych, 

 Współpraca z wydziałami produkcyjnymi w celu zapewnienia zgodności wyrobu na każdym etapie procesu 

produkcyjnego, 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane budowa maszyn lub zarządzanie produkcją), 

 Doświadczenie w pracy w organizacji produkcyjnej przemysłu mechanicznego lub lotniczego będzie dodatkowym 

atutem, 

 Bardzo wysoka umiejętność czytania i interpretowania rysunku technicznego, 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie min. A2/B1, 

 Umiejętności analityczne, 

 Umiejętność planowania i organizacji działań własnych oraz zespołowych w obszarze działania, 

 Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Excel, Word), 

 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (min.: asertywność oraz komunikacja), 

Oferujemy: 

 stabilną pracę w firmie z branży lotniczej rozpoczynającej nową inwestycję w Polsce, 

 pracę w młodym, dynamicznym i zaangażowanym zespole, 

 uczestnictwo w procesie wytwarzania części i zespołów statków powietrznych, 

 szkolenie przygotowujące. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@azura-polska.pl 

koniecznie z dopiskiem „Kontroler Jakości” oraz z poniższą klauzulą: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, 1662). 

oraz (ewentualnie) 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, 1662). 

Administratorem danych osobowych podanych w procesie rekrutacji  bezpośredniej jest Azura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nowy Józefów 64E (dalej: „Administrator”).  

Dane kontaktowe: kontakt@azura-polska.pl, numer telefonu: (+48) 42 207 00 55.  

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016r, dalej RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym 

umożliwienia Administratorowi kontaktu z potencjalnym kandydatem, dopasowaniu kandydata do stanowiska pracy oraz weryfikacji kwalifikacji na dane stanowisko, w celu ewentualnego zatrudnienia 

kandydata. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania 

celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

 

The Administrator of personal data provided in the direct recruitment process is Azura Polska Sp. z o.o. based in Łódź Nowy Józefów 64E (hereinafter: "Administrator").  

Contact details: kontakt@azura-polska.pl, telephone number: (+48) 42 207 00 55. 

The data are procssed on the basis of art. 6 sec. 1 lit. C of the General Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016, hereinafter referred to as the RODO to conduct the recruitment 

process, including allowing the Administrator to contact a potential candidate, matching the candidate to the job position and verifying the qualifications for the position in question in order to recruit 

the candidate. The administrator does not share data or transfer data to a third country / international organization. The data will be stored in the time necessary to achieve the goal, for a maximum of 

2 years. The data subject has the right to access his data, correct it, rectify, delete, limit processing, transfer and file a complaint to the supervisory authority. Providing data is voluntary, but necessary 

to achieve the indicated purpose. 

Azura Polska Sp. z o.o. 

mailto:kontakt@azura-polska.pl

