Dekpol S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą z 25 letnim doświadczeniem na rynku.
Swoje sukcesy zawdzięcza sprawnie działającemu zespołowi osób pracujących w firmie.
W związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Produkcji
Miejsce pracy: Pinczyn k. Starogardu Gdańskiego

TWOJE PRZYSZŁE ZADANIA:
•

Zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych i technologicznych;

•
•

Organizacja pracy na zmianach;
Nadzorowanie właściwej jakości produkcji i prawidłowości przebiegu procesu
technologicznego;
Optymalizacja zużycia surowców;
Przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej, w tym tworzenie dokumentacji
produkcyjnej, raportów dot. wykonanej produkcji oraz czasu pracy;
Usprawnianie i rozwijanie procesu produkcyjnego;
Monitorowanie i raportowanie realizacji budżetu (planu);
Przygotowywanie comiesięcznych kart wynagrodzeń dla podległych personelu wg
założonego systemu wynagradzania;
Zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, P. poż. i ochrony
środowiska;
Zapewnienie wykonywania pracy przez pracowników podległego zespołu zgodnie ze
standardami systemu produkcyjnego firmy;
Pełnienie nadzoru nad dbałością o powierzony park maszynowy.

•
•
•
•
•
•
•
•

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie techniczne- kierunkowe;
doświadczenie zawodowe na stanowiskach nadzoru średniego szczebla (brygadzista,
mistrz, kierownik) w przemysłowych zakładach produkcyjnych;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa pakietu Ms Office w
szczególności MS Excel, MS Project;
praktyczna znajomość programów graficznych (Solid Works, AutoCad), znajomość
języka angielskiego;
dokładność i precyzja, dbałość o szczegóły;
umiejętność pracy pod presją czasu i w warunkach stresu, komunikatywność;
systematyczność, brak nałogów, umiejętność zarządzania zespołem, dyspozycyjność;
mile widziana wiedza praktyczna z zakresu spawalnictwa oraz Lean Management;
znajomość metodologii i doświadczenie w zarządzaniu projektami, mile widziane
uprawnienia do wizualnej oceny spoin;
praktyczna umiejętność pracy z narzędziami ERP i innymi wspomagającymi
produkcję.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•

Interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
Pakiet medyczny,
Przyjazną atmosferę w pracy.

NIE ZWLEKAJ I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU
Aplikacje prosimy składać na adres:
kariera@dekpol.pl
Dekpol S.A.
ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn
tel. 058/ 560 10 75
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz.
883 z póżn. zm. )".

