Adient is one of the world's largest global automotive seating
suppliers,

supporting

all

major

automakers

in

differentiating

vehicles through superior quality, technology and performance. With
75,000 employees, the company operates 230 manufacturing &
assembly plants in 33 countries and a leading position in China.
Adient is the global leader in the $60 billion market for automotive
seating.
Adient is an independent, publicly traded corporation separated
from Johnson Controls International.

We are Adient.
A rich heritage.
A passion for precision.
Meet automotive seating, reimagined.

Дали сакате да бидете дел од ова возбудливо искуство?
Приклучете се на нашиот тим!
Бараме професионалци за работа во нашата фабрика во Струмица за позицијата:

Инжинер за лансирање на нови призводи

Квалификации:
•

Високо образование од областа на техничките науки

•

Најмалку 2 години работно искуство (предност автомобилска индустрија)

•

Познавање на Англиски јазик

•

Солидно познавање на Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook

Одговорности:
•

Го предводи тимот за лансирање на нови производи

•

Клучен посредник помегу клиентите/ програм менаџерот/ЏИТ фабрика и тимот за
лансирање нови производи за да го постигне таргетот на време

•

Координација и идентификација на тренинг програми на тимот за лансирање на нови
производи и креирање на тренинг планови

•

Почитување на BOS процедури

•

Навремено репортирање според Адиент полисите

•

Разбирање и употреба на MEQ стандарди

•

Креирање на стартап план, одржување временска рамка, производствена подготвеност
и следење на листа на отворени прашања за да се постигнат очекувањата на клиентите,
внатрешна испорака, и инженерски рокови во согласност со распоредот на програмата

•

Управување со трошоците во согласност со буџетот

•

Следење на Рамп распоредот за количина и дати според клиентите

•

Давање повратни информации на секторот за инженерство за да се обезбеди
производство на изводливост, присуствува и врши надзор на производствениот
преглед

•

Ги обезбеди потребни документи за квалитет, завршени и одобрени како внатрешно
така и од страна на клиентот за регионални проекти

•

Следење на временско завршување на Supplier Process Sign-Off и доставува на
добавувачите

•

Ги обезбеди клучните добавувачи да се присутни за време на стартапот како и да ги
интегрира во тимот

Компетенции:
•
•
•
•
•
•

Одлични комуникациски способности
Одлични организациски способности
Способност да поставува приоритети и да ги решава проблемите во зададени
временски рамки
Останува позитивен и смирен при работа под притисок
Способност да работи логично и систематски
Способност да ги мотивира вработените

Adient Automotive е посветен на еднаквост во вработувањето, диверзитет и инклузија
во работната средина. За сите позиции бараме и машки и женски кандидати. Со
нетрпение ја очекуваме вашата апликација. Ве молиме испратете ја на следната e-mail

адреса: vrabotuvanje@jci.com

Со аплицирање на огласите за вработување од страна на Adient Automotive

Strumica, вие станувате дел од нашата датабаза на кандидати. Доколку не сакате да
бидете дел од нашата датабаза, ве молиме нагласете во самата апликација.
Огласот е отворен до 30ти Јануари 2017
Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост

