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Dyrektor Produkcji
Virtu, firma produkująca żywność o stabilnej pozycji rynkowej poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor Produkcji
Zawiercie

Opis stanowiska:

●
●
●
●
●
●
●

odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie działu produkcji
kierowanie podległym personelem
nadzorowanie działu pod kątem jakości wytwarzanych produktów
optymalizacja wydajności, produktywności i kosztów podległego działu
odpowiedzialność za ciągłość pracy działu
odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych
znajomość zagadnień związanych z HACCP

Wymagania:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie produkcją, technologia żywności)
praktyczna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem działu produkcji
doświadczenie na podobnym stanowisku
umiejętność zarządzania zespołem pracowników
umiejętność samodzielnego diagnozowania i sprawnego rozwiązywania problemów
odporność na stres
sumienność i odpowiedzialność
umiejętność pracy pod presją czasu
dyspozycyjność

Oferujemy:

●
●
●
●

pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania
przyjazną atmosferę
możliwość rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
kadry2@virtu.com.pl
lub pocztą na adres
Virtu Sp. J.
ul. Łośnicka 35
42-400 Zawiercie
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - strona www.laboratoria.net
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
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Informacje dnia: Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys
Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
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Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
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