Firma Cobant Group S.A. z siedzibą w Warszawie, i ECO CARBO JULIA Sp. z o.o. z
siedzibą w Wałbrzychu, zajmujące się rekultywacją terenów zdegradowanych
działalnością górniczą i przeróbką węgla. W związku z dynamicznym rozwojem naszych
firm poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

KIEROWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Wałbrzych (woj. Dolnośląskie)
EKO CARBO-JULIA Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 27E
Szukamy doświadczonego KIEROWNIKA PRODUKCJI, do kierowania pracą zespołu
i nadzoru nad instalacją produkcyjną do przerobu węgla. Jest to niepowtarzalna okazja,
aby dołączyć do firmy na wczesnym etapie i pomóc w kształtowaniu jej przyszłości.
Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca doświadczenie w branży
górniczej / przeróbczej z kilkuletnim doświadczeniem kierowania zespołem pracowników
i pracy instalacji.

Do głównych zadań KIEROWNIKA PRODUKCJI będzie należeć:
•
•
•
•
•
•

•
•

codzienny podział prac pomiędzy członków zespołu, kontrola terminowości i
jakości wykonania zadań,
nadzór nad aktualnie realizowaną budową instalacji i jej pracą po jej
uruchomieniu,
rekrutowanie nowych pracowników,
tworzenie harmonogramów i listy obecności pracy pracowników.
nadzór nad podległymi pracownikami produkcji i sprawami administracyjnoorganizacyjnymi na instalacji,
motywowanie pracowników, kontrola jakości pracy pracowników, przekazywanie
informacji zwrotnej pracownikom, dbałość o przepływ informacji, doskonalenie i
uczenie pracowników.
nadzór nad dokumentacją budowy, produkcji i raportowaniem do przełożonych,
odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości produkcji i terminową realizację
zleconych prac na instalacji,

•
•
•

zapewnienie dostępności materiałów niezbędnych do wykonywania pracy przez
zespół, gospodarka narzędziami i materiałami,
nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz dyscypliną na stanowiskach pracy.
zapewnienie funkcjonowania poprawności działania maszyn, pracy instalacji.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

•
•

•
•
•
•
•

doświadczenie w kierowaniu grupą pracowników i pracą instalacji, linii
technologicznych,
umiejętności organizacyjne, zdolność do efektywnego rozdziału prac na
podległych pracowników, i efektywne planowanie prac instalacji jak i innych
niezbędnych dla ciągłości ruchu,
rozumienie rysunków technicznych pozwalające na odczytywanie szczegółów
technicznych i przekazywanie wiedzy dla podległego zespołu,
nastawienie na wysoką jakość pracy - odpowiedzialność za utrzymanie jakości
produktów gotowych i celów produkcyjnych,
mile widziana wiedza, doświadczenie z obszarów wzbogacania węgla,
nadzorowania przeglądów urządzeń, procesów montażu, utrzymania ruchu,
dodatkowym atutem będzie dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę,
atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Oferujemy umowy na okres próbny, a następnie przejście na umowę o pracę. Jesteśmy
elastyczni dla właściwej osoby.

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kontakt@cobant.eu.
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926.
ze zmianami)”.

