
Co nas wyróżnia?
Innowacja najlepiej oddaje filozofię oraz działanie naszej firmy. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą – prze-
mawia za nami 25 lat funkcjonowania. Jesteśmy twórcami nowoczesnych i wyjątkowych na skalę światową 
rozwiązań (także opatentowanych). 50% naszej sprzedaży stanowi eksport. Nasze rozwiązania wielokrotnie 
były nagradzane, zarówno przez instytuty naukowe, jak i komisje przyznające nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych specjalistycznych targach. Naszą siłą jest młody i zgrany zespół. Stawiamy na inicjatywę.

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy nabór na stanowisko:

www.eckert.com.pl

Zakres obowiązków:
 — przygotowanie zleceń i opracowanie 

technologii produkcyjnych;
 — koordynacja nad realizacją planów produkcyjnych;
 — dbałość o prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych;
 — czynny udział w uruchamianiu nowych 

procesów produkcyjnych;
 — nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń;
 — nadzór nad wskaźnikami: wydajność, jakość, koszty;
 — inicjowanie działań mających na celu poprawę 

efektywności procesów produkcyjnych;
 — wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 — zarządzanie podległymi pracownikami oraz 

dbanie o bezpieczeństwo pracy;
 — organizowanie i zarządzanie pracą 

podległego zespołu (ok. 20 osób);
 — zapewnienie ciągłości produkcji  

i rozwiązywanie bieżących problemów;
 — zapewnienie terminowego i jakościowego 

prowadzenia procesów produkcyjnych.

Wymagania:
 — wykształcenie wyższe (mile widziane mechaniczne 

lub zarządzanie – inżynieria produkcji);
 — praktyczna znajomość rysunku technicznego 

i obróbki skrawaniem lub spawalnictwa;
 — mile widziana umiejętność programowania 

obrabiarek CNC - Fanuc;
 — bardzo dobra znajomość arkusza Excel;
 — odpowiedzialność i zaangażowanie;
 — umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:
 — stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 

pełen etat w dobrze zorganizowanej firmie o wysokich 
standardach i zdefiniowanych procedurach;

 — atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające 
umiejętnościom i doświadczeniu;

 — udział w dynamicznym rozwoju firmy;
 — możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez 

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

Dokumenty w języku polskim: 
CV i list motywacyjny zawierający klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji bieżącego i przyszłych procesów rekrutacji w firmie 
ECKERT AS Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

proszę kierować na adres: 
rekrutacja@eckert.com.pl

lub korespondencyjnie:  
ECKERT AS Sp. z o.o., 
ul. Pawicka  4c, 59-220 Legnica
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