ZPUE S.A. od ponad 30 lat działa w sektorze elektroenergetycznym. W fabrykach,
biurach sprzedaży w kraju i za granicą zatrudniamy 2500 osób. Jesteśmy liderem w
segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych. Oferujemy
rozwiązania dla elektroenergetyki i przemysłu tworząc nową jakość na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Procesów Logistycznych
Miejsce pracy: Włoszczowa

Kluczowe zadania:
•

•
•
•

Prowadzenie projektów związanych z ciągłym doskonaleniem i
usprawnieniem procesów logistycznych przy wykorzystaniu narzędzi
Lean Manufacturing;
Poszukiwanie nowych rozwiązań automatyzacji istniejących procesów
logistycznych;
Tworzenie layoutów stanowiskowych i obszarowych;
Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu Lean Manufacturing.

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
Mile widziane doświadczenie w doskonaleniu procesów logistycznych;
Znajomość zagadnień dotyczących optymalizacji procesu produkcji Lean
Manufacturing (5S, KAIZEN, SMED,TPM, KANBAN, VSM, Six Sigma);
Mile widziana wiedza z zakresu szeroko rozumianego 'Industry 4.0'
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu
Excel);
Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz nastawienie na
współpracę;
Umiejętność analitycznego myślenia;
Umiejętność pracy pod presją czasu;
Kreatywność, innowacyjność i otwartość na zmiany.

Co oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w innowacyjnej firmie inżynieryjno-technologicznej o
międzynarodowym zasięgu;
Pracę przy innowacyjnych projektach w dziedzinie e-mobility i
magazynowania energii;
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
Ciekawe, pełne wyzwań zadania w dynamicznym zespole;
Szkolenie przygotowujące do pracy;
Niezbędne narzędzia pracy.

CV prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj
Prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych przez ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż zgoda
może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

