
    

 
Winkelmann Sp. z o o. jest częścią niemieckiej Winkelmann Group,
biznesowych, zatrudniających 3000 pracowników na całym 
w b ranży mo to r yzac y j ne j  i  gr zewcze j ,

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. 
dla prestiżowych światowych marek. 

branży poszukujemy do
 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku bę
Wdrażanie nowych oraz optymalizację istniej

� Czynny udział przy planowaniu i industriali
� Tworzenie specyfikacji technicznych
� Tworzenie dokumentacji procesów technologicznych takich jak: 

technologiczne, karty parametrów
� Opracowywanie planu rozmieszczenia maszyn w gniazdach produkcyjnych
� Współudział w ocenie FMEA procesu,
� Analizowanie danych odnośnie efektywno

(produktywność, poziom braków)
� Definiowanie parametrów procesu technologicznego oraz metod ich kontroli, sprawdzanie i monitorowanie 

parametrów i zapisów technologicznych
� Koordynację uruchomienia produkcji nowego produktu oraz rozwi
� Ciągłe doskonalenie procesów z wykorzystaniem narz

wyników, poprawy jakości i wydajno
� Współpracę z działami produkcji

firmie w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych
 
Oczekiwania stawiane Kandydatom: 
 

� Wykształcenie wyższe techniczne
� Posługiwanie się j. niemieckim / angielskim w stopniu swobodnej komunikacji

mowie i piśmie 
� Doświadczenie we wdrażaniu projektów produkcyjnych
� Znajomość procesów produkcyjnych
� Znajomość praktyczna narzędzi Lean Manufacturing, VSM, AutoCad oraz metod FMEA, PDCA, DoE
� Poszukujemy kandydatów, którzy s

atutem, którzy są samodzielni, a ich praca jest dobrze zorganizowana
 
W zamian oferujemy: 
 

� skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� możliwość wdrażania podczas pracy własnych pomysłów i usprawnie
� możliwość porozumiewania się i rozwijania znajomo

do nauki, 
� wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiada
� 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,
� bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 

ęś ą niemieckiej Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezale
00 pracowników na całym świecie. To dynamicznie rozwijaj

r zewcze j , na j większe  p rzed s ięb io r s two p rod ukcy j ne  w Le gn i cy .

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

ży poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko:

Inżynier Procesu 

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

planowaniu i industrializacji  nowych procesów/projektów 
Tworzenie specyfikacji technicznych maszyn, niezbędnych do zakupów nowych maszyn
Tworzenie dokumentacji procesów technologicznych takich jak: mapy inwestycyjne, instrukcje pracy, karty 
technologiczne, karty parametrów 
Opracowywanie planu rozmieszczenia maszyn w gniazdach produkcyjnych 

procesu, 
śnie efektywności prowadzonych procesów, oraz po przeprowadzonych próbach

, poziom braków) 
Definiowanie parametrów procesu technologicznego oraz metod ich kontroli, sprawdzanie i monitorowanie 
parametrów i zapisów technologicznych 

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

ści i wydajności w bieżących i nowych projektach 
produkcji, jakości, konstruktorów, technologów, projektów, planowania i logistyki w 

firmie w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych 

sze techniczne 
 j. niemieckim / angielskim w stopniu swobodnej komunikacji także w obszarze technicznym w 

żaniu projektów produkcyjnych 
 procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym 

ędzi Lean Manufacturing, VSM, AutoCad oraz metod FMEA, PDCA, DoE
emy kandydatów, którzy są kreatywni, a zdolność analitycznego myślenia i zaanga

 samodzielni, a ich praca jest dobrze zorganizowana 

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

 porozumiewania się i rozwijania znajomości języków obcych: angielski, niemiecki 

wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji, 

wiadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
ę posiłkową, 

plenerowe imprezy integracyjne, 

ętrzne, 

ubezpieczenia pracownicze, 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

                      

ę z kilkunastu niezależnych jednostek 
ynamicznie rozwijającą się firma działająca 

p rod ukcy j ne  w Le gn i cy . 

 części samochodowych 
zku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej 

wiadczonych osób na stanowisko: 

maszyn/urządzeń 
mapy inwestycyjne, instrukcje pracy, karty 

ci prowadzonych procesów, oraz po przeprowadzonych próbach 

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

żących problemów procesu 
u uzyskania założonych 

projektów, planowania i logistyki w 

że w obszarze technicznym w 

dzi Lean Manufacturing, VSM, AutoCad oraz metod FMEA, PDCA, DoE 
ślenia i zaangażowanie są ich 

zyków obcych: angielski, niemiecki – dofinansowanie 



      
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 
  
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.          
 
 

www.winkelmann-group.de 

 


