
   
 
Si želite nadgraditi svojo kariero na področju kakovosti v vrhunsko tehnološko 
naprednem podjetju? Ste motivirani, imate dobre vodstvene in organizacijske 
kompetence in iščete dolgoročno zaposlitveno priložnost? Potem vas vabimo k 
prijavi na delovno mesto 

 
 
VODJA SLUŽBE KAKOVOSTI (M/Ž) 
 
Nudimo: 

- pogodbo za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim obdobjem, 

- fleksibilen delovni čas v 1 izmeni v prijetnem in pozitivnem kolektivu in okolju, 

- možnost osebnega in profesionalnega razvoja ter dodatnega izobraževanja in 

rasti znotraj podjetja, 

- konkurenčno in stimulativno plačilo.  

 

Delovne naloge: 

- analiziranje vzrokov slabe kakovosti in reklamacij ter podajanje ukrepov za 

odpravo slednjih, 

- skrb za realizacijo planov službe kakovosti, 

- skrb za uvajanje in razvijanje novih metod in postopkov kontrole kakovosti, 

- skrb za kontrole in merilne tehnike, 

- izvajanje del in nalog na področju managementa idej in KVP delavnic, 

- vodenje in koordiniranje dela podrejenih, 

- izvajanje rednih mesečnih poročanj o planiranih ter doseženih rezultatih službe, 

- organiziranje, motiviranje in nagrajevanje zaposlenih, 

- izvedba podobnih nalog po navodilih nadrejenega.  

 

Pričakujemo: 

- končano najmanj VII. stopnjo izobrazbe (zaželeno lesne ali druge tehnične 

smeri), 

- izkušnje na podobnem delovnem mestu (najmanj 3 leta), 

- napredno znanje Microsoft Excela, 
- aktivno znanje angleškega in hrvaškega jezika, 
- poznavanje tehnične dokumentacije ter statističnih metod s področja kontrole 

kakovosti, 
- občutek za delo z ljudmi, sposobnost tako samostojnega kot timskega dela, 
- natančnost, dobre analitične in komunikacijske kompetence, 
- usmerjenost v rezultate dela in kakovost,  
- strokovnost, samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost, odgovornost, 
- vozniški izpit B-kategorije in lasten prevoz, 
- nekaznovanost. 

 
 
Prijava/dodatna pojasnila: M: zaposlitev@podgorje.si, T: 030 700 713.  

Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno. 

 

Možen pričetek dela: Čim prej po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu. 

 

Prijave bomo zbirali do vključno 30. 9. 2021. 

 

 

Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami. 

 

 
Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno tradicijo 

pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah poslovne odličnosti, 

nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene. 
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