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Liderzy Produkcji
Poszukujemy kandydatów na stanowiska:
Liderzy Produkcji
lokalizacja: Poznań

Do głównych obowiązków zatrudnionych osób będzie należało:
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych w obrębie powierzonej
technologii; racjonalna gospodarka surowcami i opakowaniami; utrzymanie wskaźników kosztowych,
jakościowych i wydajnościowych na planowanym poziomie (w ramach podległego obszaru);
współuczestnictwo we wdrażaniu nowych technologii na podległym odcinku pracy;
współuczestnictwo w opracowywaniu wskaźników benchmarkingu w produkcji; inicjowanie oraz
wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność pracy; aktywne uczestnictwo w TPM; kontrola
pracy podległego zespołu.
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego (Technologia Żywności, Towaroznawstwo lub innego wykształcenia

technicznego); bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; minimum 1 rok doświadczenia
w zakładzie produkcyjnym (mile widziany przemysł spożywczy); umiejętności kierowania dużymi
zespołami ludzi; umiejętności analitycznych; innowacyjnego podejścia do wykonywanych zadań;
inicjatywy i wyobraźni; entuzjazmu i otwartości na ludzi; znajomości systemów ISO, HACCP; mile
widziana znajomość TPM.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem: "Lider
Produkcji" wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych w terminie do 10.03.2006 na adres
Unilever Polska S.A.
ul. Bałtycka 43
60-960 Poznań
lub e-mail:
rekrutacja.poznan@unilever.com
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