
  

 
 
 
 

 

 
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: 

 

Kierownik Inżynierii Procesowej 
Miejsce pracy: Włoszczowa/Katowice/Gliwice 

 
 

Kluczowe zadania: 
 

• Prowadzenie projektów związanych z usprawnianiem procesów 
produkcyjnych, technologicznych przy wykorzystaniu narzędzi Lean 
Manufacturing; 

• Ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych w obszarze efektywności, 
redukcji kosztów oraz bezpieczeństwa; 

• Balansowanie stanowisk, tworzenie instrukcji Flow Chart, szkolenie 
pracowników; 

• Analizowanie i optymalizowanie procesów wewnętrznych; 

• Tworzenie i modyfikowanie layoutów stanowiskowych oraz obszarowych; 
• Przeprowadzanie analiz efektywności procesów oraz identyfikacja 

najsłabszych ogniw; 

• Normowanie czasów trwania operacji produkcyjnych. 
 

 

Nasze wymagania: 
 

• Minimum 3 - 5 lat doświadczenia na stanowisku inżynier bądź koordynator 
procesu / Lean Manufacturing manager; 

• Wykształcenie wyższe techniczne; 

• Znajomość narzędzi Lean Manufacturing, Six Sigma, etc; 
• Znajomość obszaru projektowania oraz uruchamianiu linii produkcyjnych 

(nowe produkty, relokacje, optymalizacje) - balansowanie, eliminacja 
wąskich gardeł etc; 

• Doświadczenie w obszarze normowanie czasów pracy np. REFA; 
• Samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty oraz asertywność; 

• Umiejętność analitycznego myślenia; 
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 

 



  

Co oferujemy: 
 

• Pracę w innowacyjnej firmie inżynieryjno-technologicznej o 
międzynarodowym zasięgu; 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat; 
• Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje; 

• Ciekawe, pełne wyzwań zadania w dynamicznym zespole; 
• Niezbędne narzędzia pracy; 

• Wdrożenie do pracy na stanowisku. 
 
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. 


