TAPPOL Sp. z o.o. w Słonawach to stabilna firma produkująca nowoczesne meble tapicerowane.
Do naszego zespołu poszukujemy:

KIEROWNIKA SZWALNI
(miejsce pracy Zielonagóra k/Obrzycka)

Oferujemy:
•

ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,

•

stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę,

•

atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kompetencji,

•

dużą samodzielność,

•

niezbędne narzędzia pracy, laptop, telefon,

•

pakiet socjalny,

•

pełny zakres wsparcia niezbędnego do wykonywania pracy na danym stanowisku,

•

udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

Główne wyzwania, które na Ciebie czekają to:
•

zarządzanie procesem produkcji w działach szwalnia i krojownia,

•

koordynowanie oraz organizacja pracy podległego zespołu,

•

nadzór i kontrola nad realizacją zadań oraz planów produkcyjnych,

•

praca nad optymalizacją kosztów produkcyjnych,

•

zarządzanie oraz motywowanie i rozwój podległego zespołu,

Dołącz do nas jeżeli…:
•

posiadasz wykształcenie wyższe – mile widziane w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi,

•

posiadasz min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (bezpośrednio związanym z
szwalnią),

•

posiadasz znajomość parku maszynowego używanego na szwalni i krojowni,

•

masz doświadczenie w delegowaniu zadań oraz rozliczaniu postawionych celów,

•

wykazujesz dużą samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,

•

jesteś zorientowany na efektywność pracy kilkudziesięcioosobowego zespołu,

•

obsługa komputera i środowisko Windows nie jest Ci obce,

•

mile widziana znajomość j. niemieckiego i/lub j. angielskiego,

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy
kadry@3c-tappol.pl lub o kontakt pod numerem telefonu 61-22-73-060 lub 61-22-73-061 .
Kontakt osobisty możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie spółki Słonawy 33A,
64-600 Oborniki.

Zastrzegamy sobie prawo spotkania się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tappol Sp. z o.o., Słonawy 33A, 64600 Oborniki na stanowisko: Kierownik Szwalni w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)”.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych w każdym momencie.

