
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 kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska
Osoba na stanowisku kierownika produkcji będzie zarządzać zespołem od 30 do 50 pracowników produkcyjnych. Głównymi obowiązkami osoby 
na tym stanowisku będzie dbanie o optymalną współpracę w zespole i rozwijanie zakresu przywództwa. Ważnymi kryteriami w pracy Kierownika 
Produkcji będzie realizacja celów strategicznych opartych na produktywności, terminowości zleceń, jakości produktu oraz budowanie przyjaznego 
miejsca pracy (satysfakcja z pracy).

LUDZIE 
SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

80%+ POLECA PRACĘ W PLASTIXAL

FIRMA 
20% WZROST OBROTÓW CO ROKU

KLIENCI
ZADOWOLENIE ZE WSPÓŁPRACY  

Z PLASTIXAL: NPS 50+

„Wierzymy, że każdy chce dawać z siebie to co najlepsze, dlatego my robimy okna.”

NASZE CELE STRATEGICZNE

oferta pracy KIEROWNIK PRODUKCJI



Zakres obowiązków osoby na stanowisku kierownika produkcji
• Jest odpowiedzialna za organizację powierzonych jej obowiązków i zarządzanie ich realizacją;
• Jest odpowiedzialna za wyniki w zakresie jakości, ilości i wydajności zespołu;
• Jest pierwszą osobą kontaktową dla pracowników w kwestiach operacyjnych, dotyczących zakresu obowiązków (w zakres obowiązków wcho-

dzi zarówno komunikacja słowna jak i pisemna);
• Dba o bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur;
• Motywuje i angażuje zespół pracowników w podnoszenie wyników produktywności, dba o rozwój kompetencji pracowników poprzez narzędzie 

Matrycy Kompetencji;
• Rozwiązuje problemy oraz realizuje założenia wcześniej wypracowane w ramach Transformacji Strategii Lean;
• Kontroluje postęp prac, a następnie przekazuje raport zgodnie z wytycznymi. Rozwiązuje ewentualne problemy z tym związane w trybie na-

tychmiastowym;         
• Ścisła współpraca z Działem Handlowym w ramach realizacji zleceń produkcyjnych;

Zakres odpowiedzialności osoby na stanowisku kierownika produkcji 
• Jest odpowiedzialna za utrzymanie dobrego kontaktu z podległymi pracownikami;
• Jest odpowiedzialna za zagwarantowanie i zrealizowanie odpowiedniej produktywności zespołu;
• Jest odpowiedzialna za składanie propozycji zmian, mających na celu zwiększenie wydajności, a także udziela klientowi oraz menadżerowi 

projektu/handlowcom pomocnych porad;
• Jest odpowiedzialny za realizację planu produkcyjnego, który został wyznaczony przez dział planowania
• Jest odpowiedzialna za właściwe i wykonalne ustalenia z pracownikami odnośnie zakresu codziennych obowiązków  i dba o ich realizację.

Nasze wymagania
• Wykształcenie minimum średnie zawodowe/ techniczne
• Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• Umiejętność obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office
• Mile widziana znajomość języka angielskiego

Kompetencje miękkie i twarde:
• Umiejętności przywódcze
• Umiejętność motywowania i zaangażowania pracowników
• Odpowiedzialność, dyscyplina oraz sumienność
• Zarządzanie zmianą:

- Lean manufacturing
- zarządzanie produkcją i jakością
- planowanie produkcji

Firma oferuje 
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o dobrej renomie 
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwa w szkoleniach 
• Pracę w międzynarodowym środowisku
• Niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@plastixal.pl z tytułem  kierownik produkcji. 
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko wybranym kandydatom, z którymi skontaktujemy się mailowo i telefonicznie. Zapewniamy dyskrecję. 

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).

#SZACUNEK, #DOCENIANIE, #ATMOSFERA, #ROZWÓJ, #ZAANGAŻOWANIE 


