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ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice
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poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika Biura Produkcji (Szefa Produkcji)
Spółka w Grupie Kapitałowej PGZ, której podstawowym przedmiotem
działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych,
rozwojowych i wdrożeniowych, specjalizująca się w projektowaniu pojazdów
wojskowych, symulatorów sprzętu wojskowego, poszukuje osób chętnych do
podejmowania nowych wyzwań i wspólnego tworzenia wartości spółki.
Jeżeli chcesz mieć udział w tworzeniu systemu bezpieczeństwa kraju,
a jednocześnie pracować z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami
w sprzęcie wojskowym, a przy tym mieć szansę na rozwój osobisty oraz czynny
udział w rozwoju firmy, zapraszamy do współpracy.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne,
 min. 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane
w przemyśle ciężkim,
 umiejętność zarządzania operacyjnego oraz pracy w zespole,
 nastawienie na realizację celów, determinacja w działaniu, obowiązkowość,
solidność, umiejętność dostosowania sposobu działania, elastyczność,
 umiejętność współpracy,
 orientacja na wyniki i realizację ambitnych celów,
 znajomość zagadnień i procesów planowania i organizacji produkcji,
 skuteczność w zarządzaniu zespołem, głównie w zakresie motywacji
i egzekwowania obowiązków
 znajomość pakietu MS Office i MS Project, ERP
 mile widziane doświadczenie w organizacji i prowadzenia prac naukowobadawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, zwłaszcza w dziedzinie
techniki wojskowej oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Zakres głównych zadań:
 opracowywanie optymalnych i operatywnych planów produkcji jednostkowej
i małoseryjnej w założonym czasie i budżecie,
 opracowywanie i wdrażanie do produkcji innowacyjnych technologii
z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki,
 dokonywanie analiz i kontroli przebiegu realizacji planów produkcji oraz
składanie bieżących raportów,
 analiza kosztów realizacji zadań i podejmowanie działań zmierzających do
ich obniżenia,
 nadzór nad przygotowaniem i organizacją procesów produkcyjnych,
 nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności maszyn, narzędzi
i przyrządów,
 nadzór nad kompletowaniem dokumentacji materiałowej i dostaw
materiałów,
 nadzór nad projektowaniem procesów technologicznych oraz prowadzenie
studiów badań w tym zakresie,
 nadzór nad przestrzeganiem standardów pracy określonych przez
metodologie 5s.
Oferujemy:

stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie na podstawie
umowy o pracę,

możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,

dodatkowe benefity m.in.: dofinansowanie do wypoczynku letniego
pracowników i członków rodzin, opieka medyczna, karnety sportowe,
grupowe ubezpieczenie na życie.
Aplikuj na adres: rekrutacja@obrum.gliwice.pl
Dokumenty rekrutacyjne związane z powyższą ofertą pracy kandydat przesyła dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek BadawczoRozwojowy Urządzeń Mechanicznych “OBRUM” sp. z o. o. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez OBRUM sp. z o.o. znajduje się
pod adresem: http://www.obrum.gliwice.pl/rodo.

