Firma POSIADAŁO
producent elementów dla przemysłu drogowego, szlachetnej i przemysłowej kostki brukowej marki
Gladio , specjalistycznych wyrobów betonowych wykonywanych w technologii EcoHeavy Plus oraz
betonu architektonicznego BE&TON
poszukuje kandydatów do pracy na poniższe stanowisko.
Cenimy DOŚWIADCZENIE, SOLIDNOŚĆ, NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ oraz INNOWACYJNE podejście do
pracy.
Stale doskonalimy naszą technologię, pozyskujemy surowce najlepszej jakości i systematycznie
analizujemy satysfakcję naszych klientów.
Możesz mieć wpływ na rozwój, z zaangażowaniem i inicjatywą wspólnie z nami budować prężnie
działającą firmę.
Kierujemy się przekonaniem, że nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki współpracy
w sprzyjającej i rodzinnej atmosferze.
INŻYNIER PROCESU
Numer referencyjny: (IP/07/2017)
Miejsce pracy: Niewiadów (pow. tomaszowski; gm. Ujazd)
Region: łódzkie
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 opracowywanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących efektywność i jakość procesu produkcji,
w tym nowych technologii, rozwiązań technicznych, maszyn,
 identyfikację i eliminowanie bieżących problemów dotyczących ekonomii i optymalizacji pracy
maszyn i procesu produkcji,
 bieżące monitorowanie nowości technicznych i technologii w kontekście potrzeb firmy,
 opracowywanie dokumentacji, analiz wykonalności, kalkulacji, instrukcji i rysunków
technicznych nowych wdrożeń (maszyn, urządzeń, procesów),
 wdrażanie do produkcji nowych technologii, rozwiązań technicznych i maszyn,
 aktualizację dokumentacji procesowej,
 szkolenie pracowników w zakresie nowych procesów,
 sporządzanie analiz i raportów.
Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
 kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży technicznej,
 wyksztalcenie o profilu technicznym,
 wiedza z zakresu SIX Sigma,
 umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office,
 znajomość oprogramowania AutoCad,
 mile widziana znajomość programu Geomagic Design lub innego oprogramowania 3D,
 silna motywacja do realizacji postawionych celów,
 umiejętność planowania oraz nastawienie na osiąganie rezultatów
Wybranej osobie oferujemy pracę w stabilnej, ciekawej oraz dynamicznie rozwijającej się firmie.
Atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń.
Zapewniamy dobrą atmosferę pracy, niezbędne narzędzia oraz szkolenia.
Informacje o firmie można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.gladio.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV na adres: praca@posiadalo.pl.
Prosimy koniecznie o umieszczenie w temacie maila numeru referencyjnego.
Prosimy o dopisanie w CV 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 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

