
 

Termín nástupu: 

- Ihneď 
 

Náplň práce: 

- zodpovedanie za kvalitu s ohľadom na odbornú správnosť použitia relevantných nástrojov a metód 

kvality vo výrobe 

- komunikácia so zákazníkmi a zastupovanie záujmov zákazníka v otázkach kvality výrobku 

- vybavovanie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie  

- spolupráca pri vyhodnotení výrobných procesov 

  

Osobnostné predpoklady:  

VŠ vzdelanie technického smeru, vzdelanie z oblasti kvality  

- aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) 

- prax v oblasti riadenia kvality výhodou 

- znalosť noriem rady ISO TS 16 949 

- znalosť základných nástrojov plánovania kvality: FMEA, EMPB, PPAP 

- základná znalosť štatistického riadenia procesov SPC 

- znalosť nástrojov kvality v oblasti riešenia problémov: DMAIC, 5 WHY, príp. iné 

- používateľ MS Office (Word, Excel,Power Point), Lotus Notes 

- znalosť SAP- výhodou 

  

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Spoločnosť EUROPUR s.r.o. robí povrchovú úpravu hliníka a kovov na dvoch linkách. Linka AOH 

(anodickej oxidácie hliníka) je plne automatická, kde sa eloxujú zliatiny hliníka v rozmeroch max. 

2000x1100x500mm. Na Slovensku patrí táto linka medzi najväčšie zákaznícky orientované linky. 

Druhá linka NiP - na bezprúdové Chemické niklovanie je v prevádzke tretí rok a realizuje sa na nej 

chemické niklovanie ocele a farebných kovov okrem hliníka. Max rozmery dielu: 1400x1000x500mm 



Typy procesov: 

1. Eloxovanie hliníka 

- hrúbky vrstiev 5 - 80 mikrónov, podľa zliatiny 

- prírodný elox, tvrdý elox, prírodný čierny elox, tvrdý čierny elox, tvrdý elox + PTFE a iné 

2. Chemické niklovanie 

- hrúbky vrstiev 8 - 70mikrónov 

- možnosť tepelného vytvrdenia až do 1000HV. 

- max. váha dielu do 750kg 

Naša spoločnosť ponúka kvalitné povrchové úpravy s vysokou flexibilitou pre rôzne typy použitia v 

leteckom, automobilovom a inom priemysle. Sme schváleným dodávateľom pre letecký priemysel. 

  

Počet zamestnancov 

25-49 zamestnancov 

  

Adresa spoločnosti 

EUROPUR s.r.o. 

Kočovská cesta 14  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

http://www.europur.sk 

  

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Pavlíčková 

Tel.: +421327719077 


