Huta Stalowa Wola S.A. to przedsiębiorstwo technologiczno - produkcyjne sektora zbrojeniowego,
wspierające bezpieczeństwo narodowe, przełamujące bariery innowacji w przemyśle ciężkim oraz
docenione w ogólnopolskich programach tytułami: "Solidny Pracodawca Roku 2021"
oraz
"Odpowiedzialny Pracodawca Roku - Lider HR 2019"
poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK PLACÓWKI PRODUKCJI
Miejsce pracy: ODDZIAŁ HSW S.A. DĘBLIN
Nr referencyjny: 02/2022
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kierowanie placówką produkcji, organizacja pracy i zarządzanie podległym zespołem.
Zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy, koordynowanie wymogów
dotyczących przestrzegania przepisów i zasad bhp.
Planowanie produkcji i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego,
monitorowanie wielkości i kontrola kosztów produkcji oraz dostosowywanie procedur
i zasobów.
Bieżąca analiza obciążenia stanowisk pracy i możliwości produkcyjnych.
Terminowa I jakościowa realizacja planu produkcji.
Nadzór nad rozliczaniem dokumentacji technologicznej i jakościowej, przestrzeganie
dokumentacji ZSZJ.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i zasad związanych z obrotem wyrobami
o znaczeniu strategicznym, tajemnicy przedsiębiorstwa I tajemnicy służbowej.
Opracowywanie dokumentów związanych z produkcją na potrzeby PMG.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi HSW S.A. w ramach funkcjonowania
oddziału.
Raportowanie o stanie wykonania nałożonych zadań i ewentualnych trudności w ich realizacji.

Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane wyższe ( budowa maszyn, zarządzanie
produkcją, automatyka, elektronika).
• Min. 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze zarządzania produkcją,
jako technolog, mistrz / brygadzista.
• Umiejętność współpracy zespołowej, motywowania, stawiania celów i egzekwowania
poziomu ich realizacji.
• Podejście biznesowe ukierunkowane na wynik, termin i jakość.
• Umiejętność analizy dokumentacji technicznej i technologicznej.
• Umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnego podejmowania decyzji.
• Odpowiedzialność, zaangażowanie oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
• Komunikatywność oraz umiejętność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych.
• Obsługa pakietu MS Office, innych niezbędnych narzędzi komunikacji, systemów klasy ERP.
• Znajomość j. angielskiego mile widziana na poziomie B1.
Mile widziane:
•

Doświadczenie w branży wojskowej, lotnictwie, inne pokrewne

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
Pracę pełną wyzwań.
Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń.
Dodatkowe benefity.

Zainteresowanych zapraszamy
do przesyłania dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) na adres e-mail:
rekrutacja@hsw.pl z wpisanym w temacie wiadomości nr referencyjnym: 02/2022
lub do aplikowania przez www.hsw.pl – zakładka Kariera
Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.
„Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych do HSW S.A., również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

