
 

 

                               Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας   

 

 Η SABO S.A  στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, αναζητά 

να προσλάβει Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας για την στελέχωση του τμήματος Ποιοτικού 

Ελέγχου. 

 

Η SABO S.A, είναι ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1984, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 

50 χώρες παγκοσμίως με μεγάλο ποσοστό εξαγωγών.  Η εταιρεία, είναι μέλος του Ομίλου SABO με έδρα 

το Βασιλικό της Εύβοιας στην Ελλάδα και με θυγατρικές στη Βραζιλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. 

Η SABO είναι μια από τις ηγέτιδες επιχειρήσεις παγκοσμίως, με ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων 

λύσεων για την κεραμοποιία. Ξεχωρίζει επίσης και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, παρέχοντας συστήματα 

αυτοματοποίησης και ρομποτικές εφαρμογές για τη διακίνηση και τη συσκευασία προϊόντων, 

ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες για 

μονάδες βαριάς βιομηχανίας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις σε εξοπλισμό και ολοκληρωμένες γραμμές 

για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

Αρμοδιότητες: 

• Διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των 
μηχανημάτων 

• Εξασφάλιση της ορθότητας των εντύπων τεκμηρίωσης 
• Αναφορές αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου στην ανώτατη Διοίκηση 

• Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας για τη διαχείριση των ζητημάτων ποιότητας 

• Ευθύνη για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (ISO 

και άλλων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας) 
• Λήψη αποφάσεων για την Υγεία (ευημερία), την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Ποιότητα, παρέχοντας 

εξειδικευμένη τεχνική καθοδήγηση και κατεύθυνση στην επιχείρηση για να διασφαλιστεί ότι η Πολιτική και 

η Στρατηγική Υ&Α είναι κατάλληλη. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Πτυχίο Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
• Καλή γνώση ISO και άλλων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη   
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 
• Άριστη γνώση MS Office 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) 
• Αναλυτική και κριτική ικανότητα 
• Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια 

 

Η εταιρεία προσφέρει: 

• Σταθερό πακέτο αμοιβών 
• Σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. 
• Επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης. 
• Συνεχής Εκπαίδευση 

 

*Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια προς όλα τα βιογραφικά. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους που τα βιογραφικά 

πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 


