Hirschvogel Automotive Group zalicza się do największych producentów stalowych oraz aluminiowych części
kutych. Ponad 4000 pracowników w ośmiu zakładach na całym świecie wytwarza części kute i komponenty dla
przemysłu motoryzacyjnego i jego dostawców.
W naszej fabryce w Gliwicach ponad 190 pracowników produkuje części dla branży Automotive z wykorzystaniem
najnowszych technologii w dziedzinie kucia na ciepło.
Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Lean Management
Opis stanowiska:











Planowanie, wdrażanie oraz ciągły monitoring narzędzi Lean takich jak: 5S, SMED, VSM, TPM, SFM, Problem Solving
Wsparcie w planowaniu i ustalaniu standardów dotyczących Lean management, w tym wyznaczanie mierników oraz celów
Implementacja najlepszych praktyk Lean Management, w każdym obszarze funkcjonowania firmy
Poprawa efektywności procesów wewnętrznych poprzez ciągłą eliminację źródeł „marnotrawstwa” (Muda Elimination)
Planowanie efektywnych i ergonomicznych miejsc pracy
Wsparcie oraz współpraca w zarządzaniu procesem ciągłego doskonalenia (CIP)
Zarządzanie dokumentacją w zakresie posiadanych obowiązków
Szkolenia pracowników (również w formie warsztatów) w zakresie filozofii oraz narzędzi Lean Management,
Wizualizacja wyników funkcjonowania procesu Lean Management oraz przygotowywanie okresowych raportów
Udzielanie porad i wsparcia dla współpracowników w zakresie pełnionej funkcji

Wymagania:










min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku ( preferowana branża Automotive )
wykształcenie techniczne min. średnie
znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz mile widziane Szkolenia ISO/TS,
dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
znajomość pakietu MS Office, znajomość środowiska SAP ( mile widziana )
zdolności analityczne, doskonała organizacja pracy własnej, konsekwencja i dokładność w działaniu
otwartośc na zmiany i otwartość na ludzi
nastawienie na współpracę, komunikatywność, empatia
umiejętność rozwiązywania problemów

Oferujemy:







zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
czas pracy od pon. – pt. (8.00 – 16.00)
możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
kursy językowe w firmie (angielski i niemiecki)
pracę w przyjaznej atmosferze
dodatkową opiekę medyczną (Medicover) oraz możliwość przystąpienia do programu Multisport

Jesteś zainteresowany pracą w nowoczesnej, rozwijającej się
firmie? Wyślij aplikację on-line jeszcze dziś na adres:
career.hcp@hirschvogel.com
Uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.).”
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