Τίτλος θέσης: Τεχνικός Ποιοτικού ΕλέγχουΠεριοχή: Κορωπί (Αττική) –Υπάρχει δυνατότητα
μεταφοράς από/προς την στάση μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας
προς/από την εταιρία

Η Micrel Ιατρικά Μηχανήματα ΑΕ (www.micrelmed.com) ιδρύθηκε το 1980 στην Αθήνα και
δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας. Για περισσότερα από 40 χρόνια, η εταιρεία
αναπτύσσει ιατρικές τεχνολογίες αιχμής και έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο γνωστές και σημαντικές
εταιρείες στην εξειδικευμένη αγορά ιατρικών συσκευών έγχυσης φαρμάκων, ονομαζόμενες και «αντλίες
έγχυσης». Σήμερα, o κύκλος εργασιών προέρχεται από εξαγωγές σε περίπου 50 χώρες σε όλο τον
κόσμο
Η Micrel Ιατρικά Μηχανήματα ΑΕ (www.micrelmed.com), που βρίσκεται στο Κορωπί (Αττική) αναζητά
ένα άτομο για το Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου.
Ο συγκεκριμένος ρόλος περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
•
•
•
•
•
•

Διενέργεια διαστασιολογικών, οπτικών και λειτουργικών ελέγχων διαφόρων υλικών,
συμπεριλαμβανομένων πλαστικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κατά την παραλαβή και κατά
τη μετέπειτα επεξεργασία.
Διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων τελικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων
ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών και ιατρικών αναλώσιμων προϊόντων.
Ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με το πλάνο
εργασιών που έχει ανατεθεί.
Καταγραφή των ενεργειών ελέγχου και των σχετικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες
έλεγχου και τις σχετικές διαδικασίες ποιότητας.
Ενημέρωση του προϊσταμένου ποιοτικού ελέγχου για θέματα και ευρήματα που χρήζουν
αναφοράς με βάση τις σχετικές διαδικασίες ποιότητας.
Άλλες εργασίες παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης όπως απαιτηθεί

Επιθυμητά προσόντα αποτελούν τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•

Πτυχίο μηχανικού ΤΕΙ μηχανολογίας, ηλεκτρονικών, βιοϊατρικής, ιατρικών οργάνων ή άλλο
σχετικό πεδίο.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση παραγωγής ή ποιοτικού ελέγχου
Σημασία στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης άψογων αρχείων καταγραφής ελέγχων.
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και ανάλυσης.
Πολύ καλή γνώση χειρισμού των προγραμμάτων MS Word και Excel.
Πολύ καλή ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
Επιθυμητή η κατανόηση των αρχών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου.
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•

Επιθυμητή η εξοικείωση με λογισμικό ERP ή σχετικό σύστημα μηχανοργάνωσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό στο careers@micrelmed.com, συμπεριλαμβάνοντας
τον τίτλο της θέσης στο τίτλο του email.
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