Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych na świecie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego
specjalizującym się w kuciu i obróbce stali oraz aluminium. Naszymi odbiorcami są wszyscy znani światowi producenci z branży
motoryzacyjnej. W co trzecim samochodzie osobowym na świecie znajdują się produkowane przez nas części. W naszych
zakładach w Niemczech, Meksyku, Indiach, Chinach, USA oraz w Polsce pracuje obecnie około 5600 pracowników.
Brzmi ciekawie? – jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię do naszego zakładu produkcyjnego w Gliwicach, gdzie czeka na Ciebie
stanowisko:

Kierownik Produkcji – Obróbka Cieplna (k/m)
Twoje zadania:

Koordynowanie procesu produkcyjnego (realizacja planu produkcyjnego)

Zarządzanie zespołem ok. 30 pracowników z zachowaniem wszelkich norm i standardów

Nadzór nad procesem produkcyjnym

Wdrażanie nowych projektów
 Przygotowywanie raportów
Twój profil:



Wykształcenie wyższe techniczne obejmujące materiałoznawstwo (obróbka cieplna stali)








Doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w firmie produkcyjnej (preferowana branża automotive)
Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
Znajomość języka angielskiego i /lub niemieckiego na poziomie minimum B2
Znajomość narzędzi Lean i Problem Solving
Dobra organizacja pracy własnej i zespołu
Inicjatywa i konsekwencja w działaniu.

Mamy dla Ciebie:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Świetną atmosferę pracy,

Premię kwartalną

Finansowanie nauki języków obcych (kursy z j. angielskiego i niemieckiego)

ZFŚS (tzw. „wczasy pod gruszą”, premie świąteczne, paczki dla dzieci, zapomogi);

Medicover (pakiet podstawowy finansowany przez pracodawcę; możliwość rozszerzenia zakresu/pakietu na preferencyjnych
warunkach);

Ubezpieczenie grupowe AXA (na preferencyjnych warunkach – finansowane przez pracownika);

Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę

Jesteś zainteresowany pracą w nowoczesnej, rozwijającej się firmie?
Wyślij aplikację on-line jeszcze dziś:
Aplikuj
Prosimy o przesłanie CV zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w
jej treści informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”
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