BAUEN SIE MIT UNS ZUKUNFT
Progroup jest wiodącym w Europie przedsiębiorstwem w branży produkcji
papieru i tektury falistej. To, co nas wyróżnia, to innowacyjność, wydajność
i niezawodność. Dzięki temu pozwalamy niezależnym producentom
opakowań na wydajny i efektywny wzrost. By moc dalej realizować nasza
skuteczna i pełną sukcesów politykę rozwoju, potrzebujemy Ciebie!
Współtwórz swoja przyszłość z nami!
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Stryków suchen wir
schnellstmöglich einen

KIEROWNIK ZAKŁADU
(DZIAŁ PRODUKCJI)
(M/W/D)
Kennziffer 2019-114
Nähere Informationen zur Stelle erhalten Sie
über unsere Webseite progroup.ag/de/karriere
Twoje zadania
ZADANIA:
■

Odpowiedzialność za systematyczne i stopniowe uruchomienie
procesu produkcji w nowopowstającej fabryce tektury falistej, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,

■

Dbałość o środowisko i proekologiczny sposób produkcji, o jakość
wytwarzanych produktów a także o efektywność pracy i czynniki
kosztotwórcze.

■

Identyfikacja procesów, w których należy przeprowadzić
udoskonalenia i modyfikacje, w porozumieniu z Kierownikiem
Działu Utrzymania Ruchu

■

Nadzór, motywacja i zarzadzanie podległymi pracownikami
produkcji, dbanie o ich dalszy rozwój, z ukierunkowaniem na
osiągnięcie jak najlepszych wyników produkcyjnych,

■

Samodzielna i niezależna praca przy zarzadzaniu Działem Produkcji,
odpowiedzialność za wykonanie planów budżetowych, jak i kontrola
bieżących kosztów

■

Raportowanie stanów bieżących Dyrektorowi Produkcji i Zarządowi
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Twój profil
IDEALNY KANDYDAT POSIADA:
■

Wykształcenie techniczne o profilu Mistrza/Technika,

■

Wieloletnie doświadczenie jako kierownik działu produkcji, najlepiej
w zakładzie o wysokim poziomie zautomatyzowania

■

Umiejętność szybkiej analizy sytuacji, reagowania, podejmowania
decyzji i ich ukierunkowania na optymalizacje kosztów produkcji

■

Zdolność do sprawnego zarzadzania pracownikami, zgodnego z
filozofia firmy, opartego na szacunku i zaufaniu,

■

Znajomość pakietu MS Office w stopniu co najmniej dobrym,

■

Włada językiem niemieckim na poziomie komunikatywnym.

■

Wysokie zdolności komunikacyjne, ukierunkowanie na powierzone
cele i zadania, kulturę osobista, motywacje i chęć doskonalenia
własnych umiejętności

OFERUJEMY:
Miejsce pracy, gdzie otrzyma Pan/Pani możliwość wykorzystania swoich
umiejętności i doświadczenia przy tworzeniu i rozbudowie nowego Zakładu Pracy,
Liczne szkolenia, podnoszące Twoje kwalifikacje i kompetencje,
Bezpieczne, przyjazne, stabilne i pełne wyzwań miejsce pracy u lidera branży
papierniczej w Europie, w dynamicznie rozwijającym się Przedsiębiorstwie,
Szkolenia wprowadzające i pełną opieka mentorska przy każdym etapie budowy i
dalszego rozwoju fabryki,
Bardzo wysokie i atrakcyjne zarobki, adekwatne do wykształcenia i zdobytego
doświadczenia.
Prosimy o przesłanie swojej aplikacji (wraz z informacjami dotyczącymi Państwa
dyspozycyjności i oczekiwanych zarobków) za pomocą formularza kontaktowego,
zamieszczonego na naszej stronie internetowej WWW.PROGROUP.AG/JOBS
Prosimy o zawarcie w Państwa CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

Progroup AG
Horstring 12, 76829
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam,
iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z
prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

bewerbung@progroup.ag
www.progroup.ag

