GERDA Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki w dziedzinie produkcji drzwi, zamków, okuć oraz bram
garażowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Koordynator ds. Optymalizacji Procesów
Miejsce pracy : Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 15
Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identyfikacja, analiza oraz doskonalenie procesów operacyjnych zgodnie z metodologią Lean Menagament
Inicjowanie, koordynacja oraz monitorowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności procesów i
minimalizacji marnotrawstw, ciągłe poszukiwanie obszarów do poprawy
Wdrażanie i doskonalenie narzędzi metodycznego rozwiązywania problemów
Budowanie kultury ciągłego doskonalenia poprzez przygotowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń
wewnętrznych oraz programów edukacyjnych dla pracowników
Standaryzacja procesów produkcyjnych
Udział w tworzeniu procedur, instrukcji
Wspieranie systemu monitoringu postępów i efektów wdrażanych narzędzi w zakładzie, prowadzenie
audytów
Wspieranie i promowanie programu sugestii pracowniczych
Samodzielne prowadzenie projektów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne
Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (preferowane w branży przemysłowej)
Praktyczna wiedza z zakresu metodologii i narzędzi Lean Manufacturing (m.in. 5S, TPM, Kaizen, Kanban)
Bardzo wysoka samodzielność i umiejętność organizacji pracy
Silna orientacja na realizację celów
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
Kreatywność, otwartość na zmiany i proponowanie rozwiązań
Umiejętność pracy w zespole oraz budowania partnerskich relacji z ludźmi

Wybranym kandydatom oferujemy:
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
Pakiet szkoleń i możliwość rozwoju
Bogaty pakiet socjalny, m. in. dofinansowanie do wypoczynku, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do
pakietów sportowych i inne

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z nami poprzez wysłanie swojego CV poprzez formularz zgłoszeniowy
Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

