Tècnic Control Qualitat
Ref.174308 - 04/08/2022 - Província Girona

Descripció de l'oferta
Feina estable amb possibilitat de continuitat a l'empresa si s'aconsegueix la misió per la qual es contractarà al candidat.

Funcions i requisits de la vacant
Complir amb els procediments del sistema de qualitat de l?organització, vetllant que els productes i serveis compleixen amb els standards de qualitat,
així com planificar i implementar els mecanismes de control de qualitat.
Dur a terme les analítiques de mostres de matèries, processos i proves tècniques, determinar-ne la seva conformitat i els ajustos pertinents a partir
d'unes pautes establertes, així com documentar i generar els arxius pertinents en cada cas. A la vegada participa activament en el manteniment i
cura dels equips i entorn com també en actuacions de certificació amb precinte i supervisió a la mateixa fàbrica en punts específics del procés.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Torns rotatius (Matí, Tarda, Nit)
Perspectiva de la feina:

Amb possibilitat de continuïtat

Previsió d'incorporació:

Immediat

A convenir
Salari:
A negociar segons vàlua candidat
Altres dades a destacar: Pla carrera professional
Possibilitat de formació dins l'empresa.
Opcions a paquets de retribució flexible (guarderia, transport, tiquet restaurant, assegurança mèdica)

Estudis
És imprescindible

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Laboratori d''anàlisi i de control de qualitat

És valorable

Grau amb titulació Química

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Tècnic/a del departament de qualitat

Experiència laboral
És valorable

Carnets
B
El vehicle propi es requerit

Es valorarà experiència en un lloc similar o experiència adquirida a una empresa del entorn industrial mínim de 6 mesos.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Altres requeriments
Disponibilitat per treballar a tres torns rotatius (Mati-Tarda-Nit)

Empresa
Empresa:

Productos Concentrol S.A.

Sector:

Indústria química / farmacèutica

Descripció:

Concentrol es una empresa química formada por tres grandes áreas diferenciadas: alimentación, desmoldeantes y
especialidades químicas. A través de ellas damos servicio y cobertura a nivel mundial a un amplio abanico de clientes del
sector industrial. Nuestra empresa cuenta con más de 200 productos que intervienen en los diferentes procesos de
producción y elaboración. Buena parte de estos productos son a día de hoy líderes en el mercado internacional.

Conscientes de la rápida y constante evolución de la sociedad, Concentrol potencia e invierte, permanentemente, esfuerzos
en la investigación y desarrollo de nuevos productos y fórmulas que dan solución a las exigencias emergentes del mercado.

