OFERTA PRACY
PLASTIXAL jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości stolarki PVC i aluminium, dynamicznie działającym od blisko dwóch dekad na rynkach
światowych oraz w Polsce. W związku z planami rozwojowymi poszukujemy obecnie kandydata na stanowisko:

Specjalista Lean Manufacturing
Do zadań wybranej osoby będzie należało:
•
•
•
•
•
•

inicjowanie nowych rozwiązań i usprawnień systemów produkcyjnych, przede wszystkim w zakresie: poprawy jakości, wzrostu wydajności, 			
skrócenia czasu produkcji, redukcji kosztów i strat, efektywnych metod wytwarzania i przepływu materiałów w zakładzie,
udział w projektach polegających na wdrażaniu rozwiązań usprawniających procesy wewnętrzne zakładu zgodnie z filozofią Lean Manufacturing
monitorowanie i ocena wybranych wskaźników jakościowych i wydajnościowych,
szkolenie, wdrażanie i wspieranie pracowników w kierunku samodzielnego prowadzenia działań Lean,
koordynowanie działań przygotowania nowych produktów do produkcji zgodnej z Lean,
wsparcie wdrożenia i rozwój procesów Lean na poziomie zakładu.

Nasze oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•

praktyczna znajomość narzędzi i technik Lean Manufacturing,
doświadczenie zawodowe związane z optymalizacją produkcji (preferowane - zdobyte w firmie produkcyjnej, najlepiej z branży produkcji stolarki otworowej),
wykształcenie kierunkowe (studia z obszaru Lean Manufacturing jako atut),
dobra znajomość MS Office,
znajomości przepisów BHP, KP i PPOŻ,
bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne,
inicjatywa, wytrwałość,
doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:
•
•
•
•

umowa o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego w firmie zwiększającej ekspansję na rynki międzynarodowe,
szkolenia specjalistyczne,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania aplikacji pocztą elektroniczną na adres: praca@plastixal.pl
z dopiskiem Specjalista ds. Lean.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
W CV proszę zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

