Kierownik Produkcji

miejsce pracy: Warszawa, Spedycyjna 10 (Kierownik odpowiedzialny będzie również za 2 pozostałe zakłady w
Warszawie.)
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo grupy Buzzi Unicem, jest uznanym producentem wysokojakościowych
cementów, betonów towarowych i produktów specjalnych, mających zastosowanie w różnych obszarach budownictwa. Grupa Buzzi
Unicem z siedzibą we Włoszech, posiada zakłady w 14 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie.

Wymagania:

Główne obowiązki:















Zarządzanie produkcją i kilkunastoosobowym zespołem
pracowników,
Przygotowanie i organizacja produkcji zgodnie z planem
produkcji,
Zapewnienie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego oraz
właściwej jakości wytwarzanego produktu,
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców i sprawności
maszyn i urządzeń,
Optymalizacja kosztów produkcji,
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
Współudział w zakresie działań inwestycyjnych w zakresie
poprawy bezpieczeństwa pracy, ulepszania technologii i
racjonalizacji produkcji,
Monitorowanie rynku i działań firm konkurencyjnych,
Przygotowywanie
zestawień,
raportów
i
analiz.

















Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na
stanowiskach
kierowniczych
związanych
z
zarządzaniem ludźmi, procesami i logistyką w
zakładzie produkcyjnym,
Samodzielność i konsekwencja w podejmowaniu
decyzji,
Umiejętność
organizowania,
koordynowania
i kontrolowania procesu produkcji
Doskonała organizacja pracy własnej i podległego
zespołu,
Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem
pracowników oraz umiejętność komunikacji,
Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
Prawo jazdy kategorii B,
Gotowość do odbywania podróży służbowych na
terenie kraju,
Dobra znajomość programów pakietu MS Office.

Oferujemy:


Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku,



Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),



Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwój zawodowy,



Samochód służbowy i nowoczesne narzędzia pracy,



Dodatki pozapłacowe tj.: możliwość udziału w ponadstandardowym PPK, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
możliwość uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym, aktywne korzystanie ze świadczeń zakładowego Funduszu Socjalnego
(bony świąteczne, bilety do kina, dofinansowanie wypoczynku itp.)



Pracę w miejscu, w którym ceni się atmosferę.

Prosimy o zawarcie poniższego podpisanego ze wskazaniem daty oświadczenia przy wysyłaniu dokumentów rekrutacyjnych:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych zakresem art. 221 § 1 Kodeksu pracy zawartych w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Administratora Danych Osobowych – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny ul. Zakładowa 3, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000024753, e-mail:
aplikacja@dyckerhoff.com, tel.: +48413466344; w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeśli życzą sobie Państwo brać udział w przyszłych procesach rekrutacji prosimy również wysłać poniższe oświadczenie:
„Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez
Administratora Danych Osobowych – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny, ul. Zakładowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000024753, e-mail: aplikacja@dyckerhoff.com, tel.: +48413466344,
również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Dalsze informacje o Dyckerhoff Polska sp. z o.o. można znaleźć na stronie: www.dyckerhoff.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: aplikacja@dyckerhoff.pl

