
wykształcenia wyższego technicznego z obszaru: technologia drewna, budowa maszyn, 
zaawansowanej wiedzy z zakresu procesów technologii materiałów drewnianych i drewnopochodnych,
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 
znajomości parku maszynowego,
umiejętności analizy dokumentacji produkcyjnej,
znajomości programów CAD,
biegłego posługiwania się pakietem MS Office,
znajomości systemów ERP,
umiejętności analitycznego myślenia,
samodzielności i decyzyjności w działaniu
umiejętności organizacji pracy własnej,
samodzielności i umiejętności zarządzania projektami, 
kreatywności,
wysokiej kultury osobistej,
aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury organizacyjnej,
angażowanie się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności działania.
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Technolog drewna

miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski

Od kandydatów oczekujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie CV wraz z klauzulą zgody na adres e-mail:
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/

Zakres odpowiedzialności:
tworzenie dokumentacji produkcyjnej na podstawie otrzymywanej dokumentacji projektowej,
prowadzenie analiz oraz identyfikowanie obszarów produkcyjnych do usprawnień,
kreowanie nowych lub rekomendowanie zmian dla istniejących rozwiązań w celu zwiększenia
efektywności procesów biznesowych,
opracowywanie planów działań zmierzających do poprawy wyników operacyjnych,
nadzorowanie wykonywanych prototypów, testowanie nowych rozwiązań oraz ich monitorowanie,
kontrola i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów operacyjnych,
analiza rentowności wyrobów/ nakładów czasu pracy/ pracochłonności,
wspieranie budowania kultury organizacyjnej w firmie opartej na ciągłym doskonaleniu,
czynny udział w procesie wdrażania nowych produktów do oferty standardowej,
prowadzenie szkoleń w zakresie technologii,
inicjowanie spotkań zakładowych dotyczących usprawniania procesów technologicznych, kierunków
zmian, definiowaniu potrzeb i wymagań biznesowych.


