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

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

Sporządzanie kalkulacji przed i powykonawczych poszczególnych produktów
Ocena pod względem technicznym i funkcjonalnym oraz dobór technologii i procesu produkcyjnego
do nowych projektów i produktów zlecanych przez dział handlowy
Ocena rentowności i możliwości technicznych w zakresie nowych projektów i produktów
Sporządzanie harmonogramu przenoszenia lub uruchamiania nowych projektów lub produktów
Nadzór i kontrola nad przenoszeniem lub uruchamianiem nowych projektów
Przeprowadzanie bieżących uzgodnień i działań korygujących w zakresie nowych projektów i
produktów
Raportowanie do Dyrektora Technicznego bieżącego stanu uruchamiania nowych projektów wraz z
sygnalizacją zagrożeń lub problemów powodujących opóźnienia w harmonogramie
Nadzór i opracowywanie planów pracy, instrukcji stanowiskowych, zestawień materiałowych i
innych dokumentacji techniczno-organizacyjnych związanych z projektami

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne
Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu przepisów BHP, ergonomii pracy, systemów
pomiarowych efektów pracy, struktur i grup produktowych
Szkolenia z zakresu FMEA, APQP, PPAP
Znajomość zagadnień z zakresu kalkulacji przed i powykonawczych produktów
Znajomość zagadnień z zakresu planowania i organizacji produkcji
Znajomość zagadnień z zakresu odpowiedzialności za produkt, jakość i terminowość dostaw

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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