
 
 

!!!!!!!PRACA !!!!!!!! PRACA !!!!!!! PRACA !!!!!!! 
 

CO ROBIMY? 
Sprawiamy, że polska kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, szybka i niezawodna. 

Robimy to, produkując już od ponad 30 lat różnorodne podzespoły i komponenty do pojazdów szynowych.  
Świadczymy także usługi innowacyjnej obróbki metali, z których potrafimy wyczarować prawdziwe metalowe cuda! Naszą siłą jest własne zaplecze 

inżynierskie, długoletnie relacje i doświadczenie w branży oraz zgrany 50-osobowy zespół. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze wyroby można spotkać w większości pociągów wożących podróżnych po torach polskich i zagranicznych – 

w tym w tych najnowocześniejszych, które budujemy razem z naszymi klientami! 
 
 

KOGO SZUKAMY DO NASZEGO ZESPOŁU ? 
 

Pracownika na stanowisko:  

KONTROLER JAKOŚCI PRODUKCJI 
 
 

NASZE OCZEKIWANIA: 
-  minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziale jakości, technicznym lub produkcyjnym, 

-  dobra znajomość rysunku technicznego, 
-  umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 

-  umiejętność wykrywania wad wyrobów i komponentów, 
-  wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, 

-  umiejętność obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych, 
-  obsługa komputera na poziomie dobrym, 
-  umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

-  asertywność, dociekliwość, sumienność, spostrzegawczość. 
 
 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI: 
- kontrola jakości wyrobu na każdym etapie produkcji, w tym wstrzymanie niezgodnego materiału, komponentu, półwyrobu, wyrobu gotowego, 

- kontrola dostaw i surowców wejściowych, zgodnie z zamówienie oraz dokumentacją wewnętrzną, 
- stała kontrola procesu produkcyjnego pod kątem osiągania założonych celów jakościowych, 

- inicjowanie, wdrażanie, koordynacja i prowadzenie działań pro-jakościowych 
- opracowywanie standardów jakości w firmie i kontrola ich przestrzegania 

- kontrola jakości produkcji wyrobów spawanych, 
- obsługa i koordynacja procesu reklamacji, 

- tworzenie raportów pokontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji jakościowej, 
- nadzór nad wyrobem niezgodnym, 

- weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej w procesie produkcyjnym, 
- wystawianie świadectw 3.1 zgodnie z życzeniem klienta. 

 
 

OFERUJEMY: 
- pracę w wymiarze 6-8h dziennie (etat cały lub częściowy), 

- pracę w rozwijającej się firmie z tradycjami, 
- stabilność zatrudnienia, 

- pracę w przyjaznej atmosferze, w której cenimy zaangażowanie i współpracę 
- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach 

- pracę na terenie Bydgoszczy 

- pracę dla ciekawych  klientów (w tym dla powszechnie rozpoznawanych kolejowych marek) 

- współudział w tworzeniu i kształtowaniu tak bardzo modnej ostatnio branży jaką jest transport szynowy 
 
 

TA  PRACA  NIE  JEST  DLA  CIEBIE  JEŚLI: 
- nie spełniasz powyższych wymagań koniecznych 

- szukasz pracy tylko na chwilę 
- nie lubisz angażować się w wykonywaną pracę 

- marzysz o pracy w korporacji (nigdy przenigdy nie chcemy się nią stać!). 
 
 

CO TO OZNACZA? 
Jeśli jesteś gotowy na to, że jadąc pociągiem wszędzie będziesz widzieć nasze części (co sprawi, że ciężko Ci wtedy będzie zapomnieć o pracy), a przy 

tym chcesz stać się częścią naszego przyjaznego zespołu, wyślij do nas swoje CV! 
 

Dokumenty aplikacyjne ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres koordynator@darpol.bydgoszcz.pl 
 

Oferta pracy skierowana jest do osób w każdym wieku, do osób pełnosprawnych, a także tych z orzeczeniem niepełnosprawności.  
Lubimy różnorodność! 


