
 

 

 
 
 
A CooperVision a világ egyik vezető lágy kontaktlencse gyártója, amely napi eldobható, kéthetes és havi 
kontaktlencsék teljes választékát gyártja. Az amerikai tulajdonú multinacionális vállalat a világon 
egyedülállóan, a legszélesebb termékportfólióval van jelen a kontaktlencse piacon, mintegy 100 országban. 
A magyarországi leányvállalat, a CooperVision CL Kft. 2005-ben alakult Gyálon, és több mint 1200 
munkavállalót foglalkoztat. Jelenleg az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat: 
 

 

QUALITY ENGINEER 
 
 
Feladatok: 
 

• Fejleszti és irányítja/végrehajtja a minőségbiztosítási folyamatokat, különös tekintettel a helyesbítő 

és fejlesztési tevékenységek, a nem megfelelőségek kezelése,  és vevői reklamációk kivizsgálása 

témakörben (NCR, CAPA, 8D) 

• A minőségbiztosítási rendszer teljesítményét a megfelelő intézkedések és teljesítménymutatók 

segítségével követi nyomon, részt vesz a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos probléma 

megoldásokban,  a minőségi indikátorok statisztikai elemzésében, és minőségügyi jelentések 

készítésében, illetve tájékoztatja a vezetőket az elért eredményekről, és az esetleges hibákról, 

kockázatokról vagy fejlesztési lehetőségekről. 

• Vállalati és nemzetközi szabványoknak megfelelő folyamatleírásokat/munkautasításokat hoz létre, a 

társterületekkel szorosan együttműködve. 

• Belső auditokat végez, és segíti a szükséges intézkedések meghatározását/bevezetését, 

esetenként koordinálja a probléma megoldásban részt vevő csapat tagokat, szorosan 

együttműködve a társosztályokkal. 

• Aktív részvétel a külső auditokra való felkészülésben és azok lefolytatásában. 

 
Elvárások: 
 

• Min. 3 év releváns munkatapasztalat 

• Folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban 

• Irodai programcsomagok készség szintű ismeretei (MS Office: word, excel, power point, visio) - 

további, új IT eszközök, alkalmazások megtanulására való hajlandóság 

• Kiváló kommunikációs képesség 

• Csapatban és egyéni hozzájárulóként is kiegyensúlyozott teljesítmény 

• Elkötelezettség az eredményesség növeléséhez szükséges változtatásokhoz. 

• Gyors tanulás, fogékonyság az újdonságokra és gyors beilleszkedés  

• Jó tervező és szervezőkészség, határidők betartása 

• Etikus viselkedés, egyenlő bánásmód, bizalmas információk, anyagok megbízható kezelése 

• Felelősségteljes hozzáállás 

• Hatékony konfliktuskezelés 

• ISO 13485 szabvány, valamint MDSAP követelmények ismerete előny 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Amit kínálunk: 
 

• Versenyképes juttatási csomag 

• Fejlődési lehetőség 

• Cafeteria 

• Stabil vállalati háttér, modern munkakörnyezet 

• Baleset- és életbiztosítás 

• Munkába járás támogatása, Budapestről céges autóbusz (20 perces menetidő) 

 
Munkavégzés helye: Gyál, ProLogis logisztikai park  
 


