JOIN THE REVOLUTION – INDUSTRY 4.0.
Specjalizujemy się w produkcji dedykowanego oprogramowania do monitorowania, diagnozowania
i nadzorowania procesów produkcyjnych i technologicznych. Ciągły rozwój, Innowacja, Pomysłowość – to tylko
niektóre z atutów naszej firmy. Współpracujemy zarówno z przemysłem lotniczym, jak i ośrodkami naukowymi,
co pozwala nam zdobywać wiedzę, doświadczenie i wychodzić naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Cenimy także
dobrą atmosferę pracy oraz nastawienie na współdziałanie.

Czujesz, że dla Ciebie wartości te są również istotne ? Dołącz więc do nas jako
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wiesz co oznaczają: VSD, KAIZEN, Poka-Yoke, SPC i chcesz nauczyć się jak stosować je w praktyce,
potrafisz koordynować złożone, wielowątkowe zadania ,
z łatwością pozyskujesz zaangażowanie innych do swoich pomysłów,
posługujesz się komunikatywnie językiem angielskim,

Interesuje Cię także:






przebieg i realizacja różnych procesów produkcji
praktyczne sposoby eliminacji mudy i ciągłe podnoszenie efektywności,
poznawanie potrzeb klienta / rynku i dostosowanie lub projektowanie dla nich nowych rozwiązań,
stosowanie rozwiązań informatycznych m.in. IoT, PdM, MES,
praca w dynamicznym zespole w przyjaznej atmosferze

oraz widzisz szansę na wypróbowanie swoich sił:




opiniowaniu procesów, rekomendowaniu nowych rozwiązań i udoskonaleń,
stosowaniu metodologii szczupłej produkcji w praktyce, w powiązaniu z nowoczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi
budowaniu i podnoszeniu świadomości konieczności i wartości ciągłego doskonalenia procesów.

Oczekujemy od Ciebie:











nastawienia na działanie, efektywne uczenie się i poszukiwanie wiedzy,
wykształcenia kierunkowego związanego z zarządzaniem produkcją,
wysokich umiejętności analitycznych oraz nastawienia na rozwiązywanie problemów,
znajomości podstaw i zainteresowania zarządzaniem projektami oraz informatyzacją produkcji,
dobrej organizacji pracy, dokładności, inicjatywy,
otwartości i komunikatywności, umiejętności współpracy,
swobodnej komunikacji w języku angielski w mowie i piśmie ,
bardzo dobrej znajomości narzędzi z pakietu Office,
prawa jazdy kat B.

Zrewanżujemy się:





elastycznym czasem pracy,
dogodną lokalizacją biura,
możliwością nabywania wiedzy i doświadczenia,
bardzo dobrą atmosferą pracy.

Zgłoś do nas swoje zainteresowanie wysyłając aplikację na adres: rekrutacja@zbiksoft.pl
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

