H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
firma zajmująca się produkcją i modernizacją taboru szynowego,
w związku z dynamicznym rozwojem i nowymi kontraktami,
zatrudni na stanowisko

Mistrz
(na wydziale konstrukcji spawanych )
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie kierowaniem pracami podległej komórki organizacyjnej
na wydziale produkcyjnym, tj. m.in.:
•
zarządzaniem pracownikami majsternii (wydziału),
•
opracowywaniem harmonogramów produkcji oraz planowanie pracy dla podległych pracowników w podziale
na stanowiska pracy/brygady, zgodnie z planami produkcyjnymi,
•
nadzorem i rozliczaniem wykonywanych zadań przez podległą majsternię (wydział),
•
koordynowaniem wykonywanych prac z innymi pracami wykonywanymi na wydziale produkcyjnym,
•
współpracą
z
innymi
działami
(m.in.
konstrukcyjnym,
technologicznym,
planowania
i logistycznym),
•
zapewnieniem wewnętrznej kontroli jakości oraz samokontroli na podległych stanowiskach pracy oraz
współpracą z działem kontroli jakości.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preferowane wykształcenie wyższe techniczne (kierunki: mechaniczny, inżynieria produkcji, zarządzanie
produkcją, spawalnictwo, technologie spajania itp.),
podstawowa wiedza techniczna w zakresie procesów spawalniczych,
podstawowa wiedza z obróbki skrawaniem, plastycznej, cieplnej i inżynierii materiałowej,
umiejętność czytania rysunku technicznego,
znajomość zasad zarządzania, planowania i harmonogramowania produkcji oraz planowania zaopatrzenia
materiałowego,
podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i czasu pracy,
umiejętność obsługi pakietu Office (w szczególności programu Excel) na poziomie przynajmniej
średniozaawansowanym,
3 lata doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w tym min. rok na stanowisku kierowniczym,
mile widziana znajomość:
o metodyki Lean Management,
o zintegrowanych systemów klasy ERP w zakresie zarządzania produkcją,
o języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:
•
•
•
•

pracę na podstawie umowy o pracę,
atrakcyjny system wynagradzania,
bogaty pakiet socjalny i medyczny,
możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres praca@fpspoznan.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom
gospodarczym/instytucjom,
3) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
5) szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej
http://fpspoznan.pl/dokumenty/ogloszenia/Obow_infor_FPS.pdf oraz na terenie zakładu.

