
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

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

 

ZASTĘPCA SZEFA ds. PRODUKCJI 
 
Wymagania: 
– wykształcenie wyższe techniczne 
– minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym  
– umiejętność czytania rysunku technicznego 
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników ( 80 do 120 osób lub więcej) 
– doświadczenie w branży stalowej, budowlanej lub przemysłowej 
– umiejętności organizacyjne 
– wysoka świadomość interpersonalna 
– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne rozmowy biznesowe oraz 

techniczne (mile widziana znajomość j. niemieckiego) 
– znajomość systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001 
– 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 
– mile widziane uprawnienia dozorowe 
– prawo jazdy kat. B 
 
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
– rozwój produktu i technologii 
– kontrola budżetu i kosztów 
– tworzenie analiz wykonalności, harmonogramów 
– tworzenie nowych procesów produkcyjnych 
– organizacja pracy poszczególnych brygad produkcyjnych 
– negocjowanie umów w obszarze technicznym 
– raportowanie bezpośrednio do Szefa Produkcji 
 
 
 
 
Oferujemy: 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– nagrody motywacyjne 
– 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). 


