
 

Grupa kapitałowa Progres to ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy 

tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego.  Znajdujemy się 

na drugim miejscu polskiego rynku Agencji Pracy  wg. rankingu Book of Lists. Jesteśmy 

współzałożycielami oraz członkami Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Na swoim koncie 

posiadamy ponad 1000 kontraktów podpisanych na terenie całego kraju, dzięki 18 

sprawnie funkcjonującym oddziałom. 

Obecnie dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży automotive, poszukujemy 

Kandydata na stanowisko: 

Młodszy Inżynier Procesu 

Miejsce pracy: Nowa Ruda 
MIP/ML/2017 

 Do zakresu obowiązków należy:  

 Udział w rozwiązywaniu przyczyn błędów w procesie metodologią 8D. 

 Udział w standaryzacji stanowisk pracy. 

 Zbieranie i analiza zapisów, zwłaszcza parametrów procesu i SPC. 

 Tworzenie instrukcji stanowiskowych oraz szkoleń dla pracowników. 

 Tworzenie, aktualizacja i okresowe przeglądy dokumentacji technologicznej (FMEA, Plan 

Kontroli, itp.). 

 Analiza stanów magazynowych części zapasowych, szukanie nowych dostawców 

(software CMMS Agility). 

  Idealnego Kandydata charakteryzują:  

 Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne, automatyka, inżynieria 

produkcji, chemiczne i pokrewne) lub studenci ostatniego roku. 

 Dobra znajomość MS Office. 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego. 

 Samodzielność i bardzo dobra organizacja czasu pracy. 
 Konsekwencja w dążeniu do celu. 

 Nasz Klient oferuje: 

 Zatrudnienie na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. 

 Atrakcyjny pakiet benefitów. 
 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji. 



  

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji na to stanowisko, proszone są o 

przesłanie swojego CV na adres marcin.loranty@grupaprogres.pl 

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 8209.  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: • administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest „Progres Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzka 411, zwana dalej 

Spółką, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, • posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych 

osobowych jest dobrowolne. 


