
 

 

Вакансія: 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЯКОСТІ 

 

У Konecranes ми віримо, що успішний досвід роботи з клієнтами базується на людях, які 

стоять за іменем Konecranes – людям, які прагнуть надавати нашим клієнтам підйомне 

обладнання та послуги, які сприяють розвитку їхнього бізнесу. Усе, що ми робимо, ми 

робимо з пристрастю та драйвом. 

 

Ми віримо, що різноманітність сприяє успіху бізнесу та є основою нашого зростання. Ми 

підтримуємо різний досвід та навички, які збагачують нашу команду, і ми сприяємо 

створенню середовища, де ми ВСІ можемо бути собою. Саме це робить Konecranes 

унікальним місцем для роботи. 

 

Зараз ми в пошуку лідера на посаду Начальника відділу контролю якості на 

машинобудівне підприємство ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН". На цій посаді Ви будете займати 

ключову роль у сфері управління якістю та розвитку, щоб забезпечити досягнення бізнес-

цілей організації. 

 

До ваших ключових обов'язків буде входити: 

• Забезпечення ефективного функціонування СМЯ підприємства, проведення роботи з 

її вдосконалення; 

• Керівництво процесом розробки стандартів підприємства; 

• Координація роботи з рекламаціями; 

• Аналіз та розробка попереджувальних та коригувальних заходів, спрямованих на 

усунення існуючих та потенційних невідповідностей; 

• Організація проведення ефективних внутрішніх і зовнішніх аудитів, а також 

оцінювання діяльності підприємства;  

• Надання вищому керівництву звітів та інших матеріалів з аналізу стану і оцінки 

ефективності функціонування СМЯ та досягнення KPI; 

• Участь у підготовці та проведенні планів-заходів, спрямованих на постійне 

вдосконалення процесів управління і виробництва для отримання високоякісної продукції; 

• Участь у підготовці ABP;  

• Подання пропозицій щодо річного бюджету відділу контролю якості та контроль за 

його виконанням; 

• Керівництво підпорядкованою командою. 
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Ми також очікуємо, що у Вас є: 

• Вища технічна або економічна освіта; 

• Кілька років досвіду в напрямку управління якістю на виробничих підприємствах; 

• Досвід роботи з національними і міжнародними стандартами, зовнішніми і 

внутрішніми нормативними документами;  

• Глибоке розуміння стандартів і методології контролю якості. 

• Глибоке розуміння виробництва та виробництва в галузі; 

• Відмінні вербальні та письмові навички спілкування; 

• Відмінні організаторські здібності та увага до деталей; 

• Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем; 

• Лідерські навички та досвід ефективного управління командою; 

• Стратегічне мислення; 

• Вправне володіння Microsoft Office;  

• Знання англійської мови (рівень upper-Intermediate). 

 

Що ми пропонуємо: 

  

Ми пропонуємо конкурентоспроможний рівень загальної винагороди, включаючи програму 

заохочення та можливості навчання, обмін досвідом з колегами з інших підприємств 

корпорації. Окрім цього ми забезпечимо вас медичним страхуванням, комфортними 

умовами праці. 

  

 Зацікавлені? 

В цьому випадку подайте свою заявку до 08.08.2022, надіславши розвернуте резюме за 

адресою natalya.rybenok@konecranes.com. 

 


