
 

 

 
 

   Roto Okna Dachowe 

 21-100 Lubartów 
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Roto Okna Dachowe jest jednym z wiodących na świecie producentów okien dachowych, 
akcesoriów i schodów strychowych. Głównymi punktami firmy są 2 zakłady produkcyjne: 
pierwszy w Bad Mergentheim w Niemczech z 700 pracownikami oraz drugi w Lubartowie 
(woj. lubelskie) gdzie pracuje 450 pracowników. W codziennej pracy wszyscy realizujemy 
główną zasadę Roto: "Więcej swobody. Więcej komfortu." Wynikiem tego wyjątkowego 
zaangażowania jest odznaczenie i tytuł "Budowlana Firma Roku 2012". 

 
Chcesz rozwijać się w międzynarodowej firmie? 
 

Poszukujesz samodzielnego i odpowiedzialnego stanowiska? 

 
Jeśli tak, dołącz do nas! – czekamy na Twoją aplikację na stanowisko: 

 

Inżynier ds. jakości 
miejsce pracy: Lubartów 
  

 Czekamy na Twoją aplikację - CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny. 
Prosimy w tytule e-maila podać nr referencyjny. Adres: rekrutacja.praca@roto-frank.com 
 
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Rekruterem pod nr telefonu: 81 855 03 51 
Więcej o nas znajdziesz na www.roto.pl 
 
Aplikując na niniejsze ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i 
przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Roto Frank zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).   

 
Twoje zadania: 

 

 tworzenie i rozwój standardów jakościowych dla produktów i procesów    
 udział w zespołach projektowych tworzących nowe produkty   
 nadzorowanie jakości dostaw oraz współpraca z dostawcami krajowymi i 

zagranicznymi w kierunku ciągłej poprawy jakości dostarczanych materiałów 
 przeprowadzanie audytów u dostawców 
 przeprowadzanie testów i badań laboratoryjnych  
 ścisła współpraca z działem jakości w Niemczech i innymi działami firmy 

w szczególności z działem konstrukcji i produkcji 

   Profil: 
 

 wykształcenie wyższe techniczne  
 znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację   
 umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowym 
 umiejętność czytania rysunku technicznego 
 odpowiedzialność i samodzielność w działaniu 
 dobra znajomość MS Office 

 
 

Oferujemy: 
 

    ambitne i odpowiedzialne zadania gwarantujące rozwój osobisty i zawodowy 
    praca w międzynarodowym środowisku 
    szkolenia i kursy językowe  

 
 

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. 
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