lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz
mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko

SZEF DZIAŁU KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNEGO
Wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne, kierunek mechanika i budowa maszyn
– minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
– umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej
– znajomość oprogramowania AutoCad, Mechanical, Inventor oraz Office
– znajomość języka angielskiego
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
– doświadczenie w branży stalowej, budowlanej lub przemysłowej
– umiejętności organizacyjne
– znajomość systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001
– znajomość systemów operacyjnych ERP, MRP, CRM
– duża dyspozycyjność (delegacje służbowe)
– prawo jazdy kat. B
– umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania samodzielnych decyzji
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
– zarządzanie pracami Działu Konstrukcyjno-Technologicznego
– rozwój produktów i technologii
– tworzenie analiz wykonalności zapytań ofertowych
– nadzorowaniem konstrukcyjno-technologicznym przygotowania produkcji
– prowadzenie i nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi
– nadzorowaniem właściwego normowania zużycia materiałów
i limitowania czasu pracy bezpośrednio produkcyjnego
– prowadzenie uzgodnień technicznych z klientami
– nadzór nad świadectwami uznania typu wyrobów
Oferujemy:
– stabilność zatrudnienia
– umowę o pracę
– system jednozmianowy (7.00-15.00)
– premie kwartalne
– dodatki funkcyjne
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl
na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście.
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

