
 

Az 1984-ben első japán-magyar vegyesvállalatként létrejött, és azóta is sikeresen 

működő Polifoam Kft. a japán tulajdonban lévő, németországi központtal rendelkező 

Trocellen Csoport tagja. A cégcsoport fő profilja a habosított polietilén alapú termékek 

gyártása és forgalmazása. Cégünk termékeit széles körben alkalmazzák a sport és 

fitnesz ágazatban, az építőiparban, valamint az autóipar, a csomagolás technika és 

az egészségügy területén. 

 

Az autóipari üzletág részére keresünk új munkatársat a következő munkakörbe: 

 

Minőségellenőrzési vezető 

A munkakör célja: 

A minőségellenőrzési folyamatok hatékonyságának biztosítása annak érdekében, hogy a 

termékek a vevői elvárások szerinti minőségben készüljenek el. 

 

Feladatok: 

- Az autóipari minőségellenőrzési rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése 

- Az autóipari termelés minőségellenőrzésének irányítása 

- A bejövőáru minőségi átvételének felügyelete 

- A belső és külső laborvizsgálatok koordinálása és végrehajtásának biztosítása 

- Belső auditok végrehajtása (IATF rendszer auditok, VDA 6.3 gyártási folyamat 

auditok) 

- Termékauditok elvégzése (VDA 6.5) 

- Kapcsolattartás a vevőkkel a PPAP és az anyagtesztek vonatkozásában 

- PPAP dokumentáció elkészítése és benyújtása a vevő részére  

- Control plan-ek elkészítése 

- Rekvalifikációk elvégzése a vevői elvárásoknak megfelelően 

- Mérési rendszer analízisek elvégzésének biztosítása (MSA és GR&R) 

- Mérőeszközök kalibrációjának koordinálása 

- Minőségellenőrzésre vonatkozó szabványok követése, a változások aktualizálása 

- Minőségellenőrzési képzések megtartása 

- Műbizonylatok elkészítése 

- Részvétel az APQP csapat munkájában 

- A minőségellenőrzési dokumentáció karbantartása 

- Részvétel a vevői reklamációk kivizsgálásában 

- Gyártási folyamatképesség vizsgálatok elvégzése 

 

Elvárások: 

- felsőfokú műszaki végzettség 

- legalább 5 éves, termék minőségellenőrzési területen szerzett tapasztalat 

- kommunikációs szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban 

- vezetői készségek és tapasztalat 

- autóipari módszerek ismerete (MSA, APQP, Control Plan, FMEA, SPC, VDA 6.3, VDA 

6.5) 

- MS Office ismeretek és jártasság 

 

Előnyt jelent: 

- Műanyagipari végzettség és tapasztalat 

- SAP ismeretek és jártasság 



 

A munkavégzés helye jelenleg Budapest 9. kerület, jövő évtől Dunaharaszti. 

 

Amit nyújtunk: 

A Polifoam Kft. stabil és megbízható munkáltató, ahol nemzetközi munkakörnyezetben, 

mégis családias légkörben dolgozunk együtt. Az új kollégát változatos és önállóságot 
igénylő szakmai feladatok, fejlődési lehetőség és versenyképes juttatási csomag várja. 

Amennyiben megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak, kérjük, küldje el szakmai 

önéletrajzát és motivációs levelét a karrier@trocellen.com e-mail címre. Köszönjük 

jelentkezését! 

mailto:karrier@trocellen.com

