
 

 

 

 

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem zarzadzanym 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: 

 

Mistrz produkcji / Lider produkcji 
 
Miejsce pracy: Zlotoryja 
 
Główne zadania:  

• Pomaganie kierownikowi produkcji  w realizacji planu produkcji, bieżące monitorowanie, wprowadzanie działań korygujących w przypadku 
opóźnień; 

• Zgłaszanie problemów technicznych do kierownika produkcji (usprawnienia w przyrządach), zabieganie o usunięcie zgłoszonych 
problemów; 

• Produkcja wyrobów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji 
• Pomaganie kierownikowi produkcji  w koordynowaniu i delegowanie zadań podległym pracownikom. Opracowywanie i aktualizacja karty 

stanowiska pracy dla podległych pracowników. 
• Pomoc w planowaniu i kierowaniiu pracami w związku z rozpoczęciem produkcji seryjnej w porozumieniu i w koordynacji z działami 

specjalistycznymi 

 

Wymagania: 
 

• Wykształcenie minimum średnie 

• Wiedza i doświadczenie z zakresu techniki spawalniczej, znajomość procesów obróbki skrawaniem oraz spawania; 

• Doświadczenie w pracy na produkcji dotyczącej spawalnictwa. 

• Wiedza i doświadczenie w zakresie stosowanie aplikacji MS-Office 

• Elastyczność i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności własnej 

• Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego 

 

 

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.        


