
 

 

 

    

                                            „Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną” 

 

 

 jeśli jesteś osobą otwartą na kreowanie Kultury Organizacyjnej 

 jeśli chcesz kierować zespołem  

 

Kierownik Wydziału Produkcyjnego  
miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

Zadania: 

 wyznaczanie celów, planowanie i priorytetyzacja zadań w 35 os. Zespole 

 poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych 

 współpraca z zespołem zakupowym w zakresie materiałów do nowych wyrobów 

 współpraca z Działem Handlowym i udział w procesie sprzedaży doradczej  

w ramach konsultacji technicznych z Klientami 

 

Odpowiedzialność: 

 terminowa realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z wymaganiami Klienta, 

 zbudowanie kultury efektywnego środowiska pracy 

 rozwój procesów produkcyjnych i technologicznych w kontekście potrzeb Klienta i rynku,  

 proces rozwoju umiejętności i kompetencji zespołu      

Nasze oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe, kierunkowe (technologia drewna / meblarstwo), 

 umiejętność podejmowania decyzji, 

 znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,  

 minimum 3 - letnie doświadczenie w obszarze technologii lub jakości 

 bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz Auto CAD i/lub Solid Works  

 nieschematyczne innowacyjne myślenie o procesie tworzenia wartości, 

 zdolności analityczne i systemowe podejście do zarządzania, 

 wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i przywódczych  

 umiejętności współpracy w zespole 

 aktywny udziału w budowaniu i udoskonalaniu efektywnych procesów biznesowych firmy  

oraz jej kultury organizacyjnej 

 

Osoby zainteresowane prosimy o: Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem 

miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą  prosimy przesyłać do dnia 9.12.2018r. na adres: Sklejka Eko S.A. 

Ostrów Wlkp. 63-400, ul. Reymonta 35, lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl . Zastrzegamy sobie prawo do 

kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, którym jest 

Sklejka Eko S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, którym 

jest Sklejka Eko S.A. w celu wykorzystania w procesie przyszłych  rekrutacji. 

Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie https://www.sklejkaeko.pl/obowiazek-

informacyjny/  
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