Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie są jednym
z największych producentów olejów roślinnych
w Polsce, funkcjonujemy na rynku już od prawie
60 lat. Jesteśmy częścią grupy Glencore Agriculture,
światowego lidera produkcji, obsługi, przetwórstwa
i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, takich jak zboża,
nasiona, rośliny oleiste, nasiona jadalnych roślin strączkowych,
cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty oraz biodiesel.
Więcej informacji na stronach: www.ztb.pl, www.glencorepolska.pl

AKTUALNA OFERTA:

Z-ca Kierownika Produkcji (Dział Tłoczni i Ekstrakcji oleju)
MIEJSCE PRACY: BODACZÓW (POW. ZAMOJSKI)
01 GŁÓWNE
ZADANIA

02
OCZEKIWANE
KOMPETENCJE

03 OFERUJEMY

Wparcie Kierownika Działu Tłoczni/Ekstrakcji:

Organizacja i koordynacja pracy działu zgodnie z ustalonymi planami Zakładu;

Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z planami i harmonogramem;

Współpraca przy opracowywaniu planów produkcyjnych

Realizacja KPI (wydajność, produktywność, jakość, BHP);

Kontrola i wsparcie przy niezbędnych pracach naprawczych, montażowych, kontrolnych,
certyfikacyjnych i konserwacyjnych itp.;

Ciągłe doskonalenie procesów i technologii produkcji w celu obniżenia kosztów, zwiększenia
produktywności i jakości;

Zapewnienie przestrzegania obowiązujących norm bezpieczeństwa pracy, jakości produkcji i
ochrony środowiska;

Wsparcie w zarządzaniu podległym personelem (ok. 24 osób);

Planowanie harmonogramów czasu pracy w zespole;

Nadzór nad uprawnieniami i szkoleniami podległych pracowników;

Cykliczne opracowywanie raportów wyników podległego wydziału;

Współpraca z innymi działami Zakładu (Magazyny, Jakość, Logistyka, Utrzymanie Ruchu,
Kotłownia i Oczyszczalnia);

Podejmowanie działań mających na celu optymalizację produkcji oraz redukcję kosztów















Wykształcenie wyższe techniczne związane z technologią i inżynierią produkcji, mile widziane
doświadczenie zawodowe i menadżerskie z branży przemysłu przetwórstwa spożywczego;
Rozwinięte umiejętności zarządzania personelem, budowanie zaangażowanych zespołów;
Postawa proaktywna ukierunkowana na rozwiązywanie problemów;
Umiejętności analityczne;
Dobra znajomość pakietu MS Office - zwłaszcza Excel;
Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Pracę w świetnej atmosferze i zespole ludzi pełnych pasji;
Bogaty system szkoleń umożliwiających rozwój osobisty i zawodowy;
Uczestnictwo w różnorodnych projektach i zdobycie specjalistycznego doświadczenia
oraz praktycznej wiedzy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
Bogaty Pakiet świadczeń socjalnych – bony świąteczne, pikniki, dopłaty do wypoczynku
urlopowego, dopłaty do wypoczynku dla dzieci;
Opieka medyczna LUXMED.

W celu aplikowania prosimy o skorzystanie z poniższego linku:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b4ec948a8e274b51897f522446368992

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami

Więcej szczegółów na
www.ztb.pl/kariera.pl

