INŻYNIER PRODUKCJI

Poznaj nas!
Jesteśmy jedną z trzech największych drukarni w Europie. Działamy na styku trzech obszarów
- poligrafii, fotografii oraz introligatorstwa. Zajmujemy się drukiem cyfrowym,
wytwarzaniem foto-produktów takich jak m.in. fotoalbumy i fotoksiążki. Naszym kluczem do
sukcesu są Ludzie i Technologia. Ludzie z energią oraz chęcią do działania, dla których praca
jest możliwością rozwoju, niejednokrotnie spełnieniem marzeń zawodowych oraz realizacją
własnych pasji. Technologie, które pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych oraz
osiągnięcie najwyższej jakości produktów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Pracując z nami jako inżynier produkcji będziesz:
●

wspierać kierowników poszczególnych działów w zakresie analizy potrzeb w
obszarach pod kątem ciągłego doskonalenia, oraz eliminacji marnotrawstw

●

analizować dotychczasowe procesy produkcyjne i je usprawniać poprzez np.
wdrażanie zmian w oparciu o Lean Management

●

wdrażać nowe technologie w obszarach produkcyjnych mające na celu optymalizację
procesu produkcji

●

wspierać praktyczne zastosowanie modelu 5S na stanowiskach pracy poprzez
sugerowanie przeprowadzenia w nich zmian - dbać o ergonomię oraz standaryzację
stanowisk

●

obrazować planowane ustawienia działów produkcyjnych (layout) oraz wprowadzać
aktualizacje zmian

●

rozwijać elektroniczny system Kanban w obszarze produkcji

POSZUKIWANE KOMPETENCJE
Co jest dla nas istotne :
●

znajomość metod uszczuplania procesu produkcji i umiejętność praktycznego ich
wykorzystania

●

umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków, praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy

●
●
●

sprawne posługiwanie się dowolnym programem do projektowania przestrzennego
wiedza techniczna
znajomość rynku lokalnego dostawców usług dla produkcji

●

pozytywne nastawienie i chęci do podejmowania wyzwań

●

własnej inicjatywy do wprowadzenia zmian

●

kreatywności w generowaniu rozwiązań

OFERUJEMY
Dlaczego warto być z nami:
●

niekorporacyjna atmosfera

●

wyjątkowa kultura organizacyjna cechująca się otwartością, pozytywnym i przyjaznym
nastawieniem

●

brak obowiązującego dress code’u

●

parking na rowery, prysznice do dyspozycji pracowników

●

współpracę z zespołem specjalistów w swojej dziedzinie, pełnych pozytywnej energii
i zaangażowanych w swoją pracę

●

realny wpływ na udoskonalenie procesów w obszarze produkcyjnym

●

duże pole do generowania i wdrażania pomysłów usprawniających pracę danego
obszaru

●

udział w realizacji interesujących projektów

●

swoboda i samodzielność w realizacji zadań

●

inne benefity takie jak:
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
dostęp do ubezpieczenia grupowego
dofinansowanie do karty MultiSport
dofinansowanie do kursów języków obcych
dofinansowanie do posiłków, napojów, przekąsek

●

pracujemy w komfortowym i nowoczesnym budynku (w strefie ekonomicznej w
Zaczerniu k. Rzeszowa).

LINK do APLIKOWANIA:
https://cyfrowafoto.elevato.net/pl/inzynier-produkcji,j,113

