
Lider w branży numizmatycznej, zwycięzca konkursu Polska Firma Przyszłości roku 2016

w kategorii Lider Produkcji Mikro, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA PRODUKCJI

Miejsce pracy: Jelenia Góra

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Współpraca z Dyrektorem Produkcji w zakresie planowania oraz organizowania procesów produkcyjnych;

Nadzór i kontrolowanie prawidłowości oraz terminowości wykonywanych zleceń produkcyjnych;

Bezpośrednia współpraca oraz nadzór nad Kierownikami Produkcji;

Analiza i raportowanie o wydajności oraz jakości poszczególnych procesów produkcyjnych do Dyrektora Produkcji;

Współpraca z dostawcami;

Proponowanie rozwiązań usprawniających pracę procesów produkcyjnych;

Nadzór nad systemem zarządzania produkcją;

WYMAGANIA:

Minimum 2.letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;

Wykształcenie wyższe techniczne;

Doświadczenie w planowaniu, nadzorowaniu i raportowaniu produkcji;

Bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Umiejętności oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników oraz planowaniu strategicznym;

Inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów;

Umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu;

OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Możliwość rozwoju zawodowego;

Udział w interesujących i innowacyjnych projektach;

Pracę w zgranym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie;

CV prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@kurowskigroup.pl w temacie wiadomości wpisując: 

ZASTĘPCA DYREKTORA PRODUKCJI

Aplikacje przyjmujemy do dnia: 31.05.2019 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kurowski Group sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłego procesu

rekrutacji w okresie 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, poinformuję w formie pisemnej, telefonicznej lub

mailowej o tym fakcie spółkę Kurowski Group sp. z o.o. Oświadczam, że znane mi są dane kontaktowe spółki. ”


