Poszukujemy ludzi z głową!
praca.aterima.hr

Jesteśmy łowcami talentów. Z uwagą słuchamy, dzięki temu precyzyjnie trafiamy w potrzeby
i oczekiwania Klienta i Kandydata. Szukamy profesjonalnie i z zaangażowaniem, by…
znaleźć najlepszych ludzi z głową!

Kierownik Zmiany
Kielce, świętokrzyskie

Umowa o pracę

Zgłoś się do nas, jeśli:
posiadasz min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane w branży recyklingowej)
masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników produkcyjnych, od kilkudziesięciu do kilkuset osób
posiadasz wykształcenie wyższe techniczne
znasz nowoczesne metody oraz narzędzia z obszaru zarządzania produkcją, planowania i logistyki produkcji, w tym znajomość metod
Lean Manufacturing
znasz język angielski na poziomie B1/B2
posiadasz praktyczną znajomość pakietu Ms Office (MS Excel na poziomie średniozaawansowanym)
cechuje Cię wysoki poziom zdolności analitycznego myślenia, planowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
należysz do osób samodzielnych, asertywnych, pewnych siebie
wykazujesz się w pracy zaangażowaniem, skutecznością oraz umiejętnością egzekwowania wyników pracy
Do twoich obowiązków należeć będzie:
optymalizacja kosztów działalności komórki organizacyjnej
przygotowanie oraz rekomendowanie niezbędnych rozwiązań i regulacji wewnętrznych
wdrażanie rozwiązań organizacyjnych poprawiających efektywność działania zarządzanej komórki organizacyjnej
podejmowanie działań identyfikujących i minimalizujących ryzyka związane z działalnością w zarządzanym obszarze
dobór, adaptacja, motywowanie, okresowa ocena i rozwój pracowników
efektywne wyznaczanie i komunikowanie celów, zadań oraz standardów działania
organizacja pracy na zmianie i zarządzanie czasem pracy podległych pracowników oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
współtworzenie planów produkcyjnych
organizacja i zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych i technologicznych
nadzorowanie właściwej jakości produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego
nadzór nad przestrzeganiem procedur jakościowych oraz zasad BHP
przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej, w tym tworzenie raportów dot. wykonanej produkcji oraz czasu pracy
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmie
wynagrodzenie podstawowe oraz premie

paulina.kalita@aterima.hr

12 341 18 28

Aplikując na ogłoszenie Kierownik Zmiany, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków, Puszkarska 7f, zgodnie z
postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub współpracujące z
administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne, zgodne ze stanem
faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.
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