Inżynieria przemysłowa
Zastępca Kierownika Produkcji
Miejsce pracy:
ul. Wspólna 9, 09-100 Bońki k/Płońska -Oddział produkcyjny

Zakres obowiązków:

•

Rozliczanie godzin pracowników produkcyjnych, tworzenie raportów i przekazywanie danych do działu
księgowo-kadrowego

•

Planowanie produkcji, krótko oraz długoterminowego w trybie codziennym

•

Organizacja zamówień wg. listy zamówieniowej

•

Nadzór terminów dostaw elementów zamówieniowych

•

Kontrola minimalnych stanów komponentów standardowych, stali, tworzyw itp.

•

Przejęcie obowiązków kierownika produkcji podczas jego nieobecności

•

Wdrażanie metodologii zarządzania produkcją takich jak KANBAN, KAIZEN, 5S

•

Wsparcie kierownika produkcji w innych działaniach

Wymagania:

•

Bardzo dobra znajomość programu MS Excel

•

Samodzielność

•

Znajomość materiałoznawstwa: stale oraz tworzywa– podstawowa (preferowana zaawansowana)

•

Znajomość programu AutoCad – podstawowa (preferowana zaawansowana)

•

Doświadczenie pracy w branży inżynierskiej lub technicznej

•

Komunikatywność szczególnie w kontaktach z dostawcami

•

Wykształcenie wyższe preferowane techniczne

•

Prawo jazdy kat.B

Mile widziane:

•

Znajomość wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE pod względem bezpieczeństwa maszyn

•

Podstawowa znajomość komponentów automatyki tj.: typów czujników, elementów sterowania, napędów,
robotów oraz komponentów bezpieczeństwa do celów przekazywania działowi automatyki i elektryki wymagań
projektowanej aplikacji

•

Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

•

Możliwość indywidualnego rozwoju w strukturach firmy w zależności od umiejętności i cech charakteru

•

Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B
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•

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności

•

Rozwój kompetencji w różnych kierunkach: Kierownik Projektu, Kierownik Uruchomień,
Kierownik Rozwoju Produkcji

•

Poznanie szerokiego spektrum produkcji różnego typu maszyn, aplikacji zautomatyzowanych, małych oraz
dużych projektów

•

Czynny udział w realizacji projektów z zakresu automatyki i robotyki

•

Pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dynamicznie rozwijającej się firmie

•

Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań

•

Pracę w wymiarze 8 godzin dziennie

Sposób aplikacji – prosimy o wysłanie CV na poniższy adres @ wraz nazwą stanowiska w temacie wiadomości
- ufsystems@ufsystems.pl
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