
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

 

DYREKTOR TECHNICZNY 
 
Wymagania: 
 
– wykształcenie wyższe techniczne 
– minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (min. kierownik produkcji lub pokrewne) 
– umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej 
– znajomość oprogramowania AutoCad, Mechanical, Inventor oraz Office 
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników (80 do 120 osób lub więcej) 
– doświadczenie w branży stalowej, budowlanej lub przemysłowej 
– umiejętności organizacyjne 
– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne rozmowy biznesowe oraz 

techniczne (mile widziana znajomość J. niemieckiego) 
– znajomość systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001 
– znajomość systemów operacyjnych ERP, MRP, CRM 
– duża dyspozycyjność (delegacje służbowe) 
– umiejętność analitycznego myślenia i doprowadzania zadań do końca 
– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz doskonała organizacja własnej pracy 
– umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność i zaangażowanie 
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 
– zarządzanie pracami zespołów technicznych 
– rozwój produktów i technologii 
– kontrola budżetu i kosztów 
– tworzenie analiz wykonalności, harmonogramów 
– nadzorowanie prac poszczególnych działów : Handlowego, Konstrukcyjno-Technologicznego, 
   Produkcji i Utrzymania Ruchu, oraz Logistyki 
– negocjowanie umów w obszarze technicznym 
– raportowanie bezpośrednio do Zarządu 
 
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). 


