poszukuje kandydata na stanowisko

TECHNOLOG TKALNI

Wymagania:
– wykształcenie wyższe włókiennicze lub średnie z doświadczeniem w branży włókienniczej
– znajomość języka angielskiego mile widziana
– osoba cechująca się dużym zapałem do pracy, samodzielna, dobrze zorganizowana i dyspozycyjna.
Opis stanowiska:
1. Koordynacja procesów tkalni.
2. Bieżące i rytmiczne wykonywanie zadań produkcyjnych o wysokiej jakości.
3. Stałe nadzorowanie właściwej i racjonalnej eksploatacji maszyn.
4. Nadzór nad stosowaniem bezpiecznych metod pracy.
5. Monitoring zamówień produkcyjnych.
6. Kalkulowanie kosztów produkcji tkanin,
7. Współudział przy ustalaniu harmonogramów realizacji zadań produkcyjnych,
8. Opracowywanie warunków technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów
określonych przez Klienta i ekonomiki produkcji,
9. Opracowywanie receptur technologicznych dotyczących: wykańczania tkanin, bielenia i barwienia
przędzy, druku i matryc drukarskich,
10. Prowadzenie działań mających na celu optymalizację kosztów produkcji,
11. Nadzór nad kontrolą jakości surowców produkcyjnych,
12. Sporządzanie zapotrzebowania na zakup surowców produkcyjnych,
13. Kontrola stanów magazynowych poszczególnych surowców produkcyjnych.
Oferujemy:
– samodzielne stanowisko
– dobre zarobki
– możliwość intensywnego rozwoju
– bezpośrednie uczestnictwo w rozwoju frmy
Aplikacje z dopiskiem:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika i współpracownika
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez ŚWIAT LNU Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000037171, NIP: 526-25-66-337, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN w celach związanych z
organizacją aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż
umowa o pracę) administratora.
Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany
o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.
.............................................
(data i czytelny podpis)
przesyłać na adres e-mail: jordys@swiatlnu.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.swiatlnu.pl/pl/o-nas/kariera

