
 
 
TÈCNIC DE QUALITAT TÈXTIL 

 
Et defineixes com una persona apassionada pel món tèxtil? Si t'identifiques, segueix llegint! 
 
La persona que s'incorpori ho farà dins del departament de qualitat i sota la supervisió de la 
Quality & Environmental Coordinator, donarà suport en l’execució de les accions necessàries per 
garantir els estàndards de qualitat de la marca i la gestió de la qualitat dels productes i processos 
de fabricació interna. 
 
FUNCIONS  

• Definició dels estàndards de Qualitat de matèries primeres en les fases de 
desenvolupament, industrialització i producció. 

• Suport de qualitat en el desenvolupament i industrialització de noves fibres i teixits. 
• Revisió i definició dels estàndards de Qualitat dels processos intern i subcontractats. 
• Gestió de creació i manteniment dels mostraris de matèria primera i processos. 
• Definició dels Plans de control de matèries primeres i processos sota la seva supervisió. 
• Gestió i supervisió dels controls de qualitat de processos sota la seva àrea de 

responsabilitat. 
• Homologació i avaluació de proveïdors de fils, teixits i processos. 
• Assegurament del compliment dels estàndards de qualitat de BUFF® per part dels 

proveïdors sota la seva supervisió. 
• Gestió d’incidències i No Conformitats de proveïdors i producció interna. 
• Monitorització, seguiment i proposta de KPI de les seccions i àrees sota la seva 

supervisió. 
• Gestió d’accions de millora continua de l’àrea en coordinació amb els departaments 

implicats. 
• Assegurament dels Requisits Legals de matèria primera i procés. 
• Suport en el desenvolupament de projectes de qualitat i producció. 
• Àrees de responsabilitat: Matèria primera (fil i teixits), teixidoria (interna i externa), 

serveis externs de tintura, termofixat i tall làser intern.  
REQUISITS 

- Estudis: grau o màster universitari en enginyeria tèxtil 
- Mínim 3 anys en posicions similars en industria tèxtil o moda 
- Idiomes:  

o Castellà i/o Català Natiu 
o Anglès nivell C1 – C2 

- Busquem una persona que li agradi treballar en equip i apassionada del món tèxtil 
 
 
 
 


