LIDER ZMIANY
WYMAGANIA

wykształcenie średnie lub średnie techniczne
min. 2 lata doświadczenia w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku (preferowana branża automotive)
umiejętności zarządzania zespołem
bardzo dobra organizacja czasu pracy
odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
gotowość do pracy 3-zmianowej

ĄZKÓW

ZAKRES OBOWI

realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z nałożonym terminem i wymogami jakościowymi·
zarządzanie produkcją w powierzonym obszarze tj. planowanie pracy, monitorowanie i rozliczenie wyników pracy,
sporządzanie raportów·
planowanie zdolności produkcyjnych, nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego, kontrolowanie realizacji planu
produkcyjnego
zarządzanie podległym personelem ukierunkowane na osiągnięcie wskaźników produkcyjnych
szkolenie pracowników zgodnie z istniejącymi standardami, instrukcjami
bieżąca kontrola realizacji zadań i rozwiązywanie problemów operacyjnych i technologicznych
wykonywanie przezbrojeń maszyn, korygowanie nastaw parametrów maszyn i procesów
współudział w optymalizowaniu procesów produkcyjnych, wdrażaniu narzędzi optymalizujących produkcję:
Lean Manufacturing
współpraca z działami wspierającymi
tworzenie instrukcji i procedur oraz udział w wdrażaniu sytemu zarządzania jakością
dbanie o zachowanie standardów jakości
współudział w planowaniu przeglądów (autonomia)
dbałość o dyscyplinę i bezpieczeństwo pracy podległego zespołu oraz przepisów BHP i Ppoż
OFERUJEMY

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę·
pakiet socjalny·
szkolenia oraz narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków·
możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego·
komfortowe warunki pracy na nowoczesnej hali produkcyjnej o wysokim standardzie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:
rekrutacja@globalsteering.pl
Na przesłanych dokumentach prosimy dopisać następującą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)."
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Steering Systems Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Północna 18, 45-017 Opole
2) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcie, ograniczania przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 roku
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

