
             

 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj
przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj

Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku
prestiżowych światowych marek. W zwi

poszukujemy do

Inżynier Procesu 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku b
Wdrażanie nowych oraz optymalizacja 
• Tworzenie dokumentacji procesu technologicznego formowania plastycznego, profilowania 

metalu, rysunki techniczne, 3D, specyfikacja produktu
• Przeprowadzanie oceny FMEA 
• Analizowanie danych odnośnie efektywno

próbach 
• Definiowanie parametrów procesu technologicznego oraz metod ich kontroli, sprawdzanie i monitorowanie 

parametrów i zapisów technologicznych
• Opracowywanie planu rozmieszczenia maszyn w gniazdach produk

strumienia wartości 
• Koordynację uruchomienia produkcji nowego produktu oraz rozwi
• Ciągłe doskonalenie procesów z wykorzystaniem narz

założonych wyników i poprawy jako

 Oczekiwania stawiane Kandydatom:
• Wykształcenie wyższe techniczne
• Posługiwanie się j. niemieckim / angielskim w stopniu swobodnej komunikacji tak

technicznym w mowie i piśmie 
• Doświadczenie we wdrażaniu projektów produkcyjnych
• Znajomość procesów produkcyjnych w przemy
• Znajomość praktyczna narzędzi Lean Manufacturing, VSM, AutoCad oraz
• Kreatywność i umiejętność analitycznego my

W zamian oferujemy: 
• Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
• Możliwość wdrażania podczas pracy własnych pomysłów i usprawnie
• Możliwość porozumiewania się i rozwijania znajomo

dofinansowanie do nauki 
• Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji
• Nagrody uznaniowe 
• Świadczenia z Zakładowego Funduszu 
• Dofinansowaną stołówkę posiłkową
• Plenerowe imprezy integracyjne 
• Roczne rozmowy pracownicze 
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Kartę Multisport Benefit 
• Grupowe ubezpieczenia pracownicze

 

 

 

              

to dynamicznie rozwijającą się firma działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej, najwi
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią

 z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją części 
W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej bran

poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko: 

żynier Procesu - Metaloznawstwo
Miejsce pracy: Legnica 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:
anie nowych oraz optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych, w tym: 

Tworzenie dokumentacji procesu technologicznego formowania plastycznego, profilowania 
, rysunki techniczne, 3D, specyfikacja produktu 

 
śnie efektywności prowadzonych procesów, oraz po przeprowadzonych 

Definiowanie parametrów procesu technologicznego oraz metod ich kontroli, sprawdzanie i monitorowanie 
parametrów i zapisów technologicznych 
Opracowywanie planu rozmieszczenia maszyn w gniazdach produkcyjnych, tworzenie map przepływu 

 uruchomienia produkcji nowego produktu oraz rozwiązywanie bieżących problemów procesu
głe doskonalenie procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing w celu uzyskania 

ików i poprawy jakości i wydajności w bieżących i nowych projektach

Oczekiwania stawiane Kandydatom: 
sze techniczne 

 j. niemieckim / angielskim w stopniu swobodnej komunikacji takż

żaniu projektów produkcyjnych 
 procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym 

ędzi Lean Manufacturing, VSM, AutoCad oraz metod FMEA, PDCA, DoE
ść analitycznego myślenia 

żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe 
ania podczas pracy własnych pomysłów i usprawnień 

ę i rozwijania znajomości języków obcych: angielski, niemiecki 

Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji

wiadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
ę posiłkową 

 

ętrzne 

Grupowe ubezpieczenia pracownicze 

                      

y motoryzacyjnej i grzewczej, największe 
ęścią niemieckiej Winkelmann 

zlokalizowanych na całym świecie. 

ęści samochodowych dla 
owymi inwestycjami w tej branży 

Metaloznawstwo 

dzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

Tworzenie dokumentacji procesu technologicznego formowania plastycznego, profilowania 

po przeprowadzonych 

Definiowanie parametrów procesu technologicznego oraz metod ich kontroli, sprawdzanie i monitorowanie 

tworzenie map przepływu 

żących problemów procesu 
dzi Lean Manufacturing w celu uzyskania 

cych i nowych projektach 

 j. niemieckim / angielskim w stopniu swobodnej komunikacji także w obszarze 

metod FMEA, PDCA, DoE 

zyków obcych: angielski, niemiecki – 

Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji 



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na 
adres: 

Dział Personalny 
WINKELMANN Sp. z o. o. 

ul. Jaworzyńska 277 
59-220 Legnica 

e-mail: Elzbieta.Swidzinska@winkelmann-automotive.com 
  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
www.winkelmann-group.de 

 


