
 

 

 

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem zarządzanym przez drugie pokolenie wlaścicieli, które rozwija i produkuje od ponad 50 lat zbiorniki transportowe i 
magazynowe. 

Naszą aspiracją jest optymalne spełnianie wymagań klientów należących w przeważającej części do kręgu producentów samochodów i ich 
dostawców. Dokonujemy tego dzięki zaangażowaniu i szczególnej motywacji, co pozwoliło nam zdobyć pozycję czołowego producenta w naszej 
branży. 

Do kontynuowania dynamicznego wzrostu i zoptymalizowania organizacji przedsiębiorstwa pilnie poszukujemy do naszej nowej lokalizacji w Złotoryi 
osoby na stanowisko: 

 

Dyrektor Techniczny 
 
Miejsce pracy: Zlotoryja 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 

• Sprawowanie kierownictwa technicznego w naszym nowym zakładzie w Zlotoryi  z odpowiedzialnością obejmującą lokalizacje w 

Niemczech 

• Rozwój, planowanie i zakup nowych maszyn i urządzeń 

• Sporządzanie planów kwalifikacyjnych, ewentualne zlecanie szkoleń i działań kwalifikacyjnych dla naszych nowych pracowników 

• Planowanie i kierowanie pracami w związku z rozpoczęciem produkcji seryjnej  

w porozumieniu i w koordynacji z działami specjalistycznymi 

• Sporządzanie planów postępowania z produktem i zwolnień procesu w przypadku rozpoczęcia produkcji seryjnej 

 

Wymagania: 
 

• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego 

• Ukończone z dobrym wynikiem inżynierskie studia wyższe lub dalsza edukacja w kierunku zdobycia zawodu technika + doświadczenie 

zawodowe 

• Wiedza i doświadczenie z zakresu techniki spawalniczej 

• Co najmniej 5-letni doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku w zakładzie obróbki metalu 

• Wiedza i doświadczenie w zakresie stosowanie aplikacji MS-Office 

• Elastyczność i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności własnej 

• Zakładamy gotowość do/ możliwość podejmowania podróży  

 

Oferujemy: 
 

• Interesujący wachlarz zadań obejmujący odpowiedzialność i możliwość realizacji zadań projektowych na obszarze Automotive 

• możliwość rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie, 

• wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy 

• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

 

Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, proszę przesłać kompletne i przekonujące dokumenty aplikacyjne. Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

na adres: aplikacja@schneider-logistics.pl lub listownie na adres: 

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k 
ul. Krzywoustego 39 
59-500 Złotoryja  
 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.        


