
Вработува!!!

APQP инженер

Ние сме:

Глобална, иновативна компанија – лидер 
во областа на термални технологии. 
Креираме, развиваме и произведуваме 
уреди за греење, ладење и вентилација за 
клиенти од целиот свет.

Работни задачи и одговорности:

• Следење на активноссти поврзани со APQP

Образование и работно искуство:

• Машински факултет, Електро-технички факултет, 
Мехатроника, Индустриски менаџмент – машински факултет

• Работно искуство во автомобилска индустрија се смета за 
предност

More Information :

www.gentherm.com



Придобивки:

Контакт информации

Интервју

Работа во глобална компанија, која е 

лидер во областа на термални 

технологии.

Англиски јазик

Можете да аплицирате користејќи ги 

дадените насоки од веб сајтот

www.kariera.mk

Работно објаснување

APQP инженер

• Следење на активноссти поврзани со APQP.
• Превземање на обврските во добивање на
релевантни информации за новите проекти.
• Активно учество на состаноците на APQP.
• Преглед и одобрување на мастер цртежи, цртежи на
процеси, обезбедување повратна информација во врска
со истите. Обезбедување сигурност дека производот е во
согласност со стандардните процеси на Гентерм.
• Сортирање на сите алатки што се потребни за новите
производи и сигурност дека инструментите ќе бидат
искористени пред Пилот тестот или 0-job (според 0-job и
Пилот процедурата).
• Соработка со одделот за квалитет за сертификација на
алатките.
Обезбедување повратна информација до добавувачите
во врска со дизајнирањето на алатките.
• Развивање, прегледување и следење на стандардите за
пакување.
• Дефинирање на концептите за PFC и производство.

Американска компанија 
вработува:

03.03.2023/31.03.2023

Прилеп

Северна Македонија



• Развивање и ажурирање на PFMEA процесот.
• Правење на барање за инженерска промена (ECR) за делови за производство.
• Обезбедување сигурни информации дека сите спецификации поврзани со проектот се

објавени и достапни.
• Потврдување на цртежите, алатките, новите материјали пред објавување на

проектот во производство.
• Верификува информации релевантни за новите програми, кои се пренесуваат од други

локации на Гентерм
• Потврдување дека потребниот проект е изводлив за производство во Гентерм

Македонија
• План за трасфер по APQP
• Обезбедување цртежи, списоци на материјали, шаблони, алатки, опрема (според

стандардите на Гентерм)
• Обезбедување конзистентност помеѓу компонентите прикажани во цртежите,

документите и сите други параметри што се вклучени во започнувањето на новите
програми.

• Работење во координација со другите оддели за објавување на новите програми.
• Паралелна работа со сопствениците на локалните процеси.
• Работа паралелно со МЕ.
• Координација со МРП и планирање во производство според временската рамка на

проектот во согласност со датумите за определување на ППАП и специјалните настани
за клиентите.

• Подготвување документација и учество во процесот на ППАП, Старт, Оцена, СОП



• Анализа на проценка на ризик на новите производи.
• Обезбедување правилна документација и дистрибуција на цртежите.

• Известување за критичните активности на проектот и за оние активности што го
ставаат во ризик навременото спроведување на проектот.

• Поставување/ објавување на сите документи на PDM со новиот проект (пример:
пилот- извештај, 0-job извештај, FMEA, итн).

• Следење на активности поврзани со капацитетот.

• Развивање студија за капацитетот во врска со РЕФА инженерите: потребна опрема,
потребни алатки, давање простор за нови програми

• Опрема, алатки за нарачки, потврди за пресметки на капацитетот.

• Обезбедување сигурност дека сите нови мажини се испорачани според стандардите
на Гентерм.

• Обезбедување поддршка на други области како што се: производств, квалитет.

• Решавање проблеми релевантни за процесот на производство или дизајнирање како
дел од APQP.

• Развивање програми/планови за специјални технологии како дел од APQP.

• Следење на новата опрема што се користи во производството, заедно со локалната
опрема при изработка на процесите, проверка дали опремата/алатите се валидни..

• Давање поддршка од инжинеринг во производство при дефинирање на корективни
активности како резултат на поплаки на клиенти и/или аудити од квалитет.

• Спроведување на принципи на Lean производство.

• Почитување и учествување во правилата на системот за управување со квалитет IATF
16949, системот за управување со животна средина ISO 14001, како и подготовка на
документација потребна за Аудити и обезбедување поддршка за време на истите.

• Извршување на секоја дополнителна задача што супервизорот ја бара според
потребите на кмпанијата.

•Стопирање/Откажување на секој процес што не ги исполнува барањата утврдени од
организацијата и/или со веќе споменетит системи за управување со квалитетот или
животната средина/безбдноста.


