Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w Słubicach, poszukujemy kandydata na stanowisko

MANAGER PROJEKTÓW
/miejsce pracy: Słubice, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•

•

Przeprowadzanie analizy procesów w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości lub odchyleń
Stały kontakt z klientami w zakresie realizowanych zamówień
Nadzór i opracowywanie planów pracy, instrukcji stanowiskowych, zestawień
materiałowych i innych dokumentacji techniczno-organizacyjnych związanych z projektami
Nadzór i opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w zakresie projektów
Dbałość o terminowe wykonywanie zleconych prac
Rozwiązywanie problemów bieżących i zapobieganie błędom
Sporządzanie bieżących raportów zleconych przez przełożonych
Ciągłe ulepszanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych celem uzyskania jak najlepszej
jakości produktu

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•

•
•
•

Wykształcenie średnie techniczne
Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu kierowania grupami pracowniczymi, organizacji
pracy, sterowania produkcją i zleceniami produkcyjnymi
Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy dotyczących czasu pracy, i organizacji pracy na
poszczególnych stanowiska pracowniczych oraz przepisów BHP i udzielania pierwszej
pomocy
Znajomość zagadnień z zakresu systemów zarządzania jakością i procedur z tym związanych
Znajomość zagadnień z zakresu odpowiedzialności za produkt, jakość i terminowość dostaw
Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: emilia.kaminska@audit.com.pl
tel. 508 913 479
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