
Pulp-Tec Sp. Z o.o. Sp. K. 

Firma produkcyjna działająca na rynku międzynarodowym, poszukuje: 

Kierownik zmiany 
Miejsce pracy: Łódź 

Zakres obowiązków: 

§ nadzorowanie ciągłości produkcji i jakości produkowanych wyrobów oraz realizacja planu 
produkcyjnego 

§ rozwiązywanie problemów produkcyjnych, organizacja i nadzór pracy swojej zmiany 
§ egzekwowanie przestrzegania systemów jakościowych, procedur, standardów oraz BHP 
§ wdrażanie i szkolenia pracowników 
§ tworzenie raportów 
§ współpraca z działem utrzymania ruchu 
§ rozliczanie i ewidencjonowanie pracowników 
§ planowanie i organizacja pracy podległych pracowników 
§ dbanie o czystość, ład i porządek na dziale produkcyjnym 
§ kierowanie ciągłym udoskonalaniem wyników: przekazywanie celów, angażowanie 

zespołów, wdrażanie działań, motywowanie 

Od kandydatów oczekujemy: 

§ wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży produkcyjnej min. 1 rok 
§ gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 
§ doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku min. 2 lata 
§ wykształcenie wyższe 
§ znajomość MS Office 
§ umiejętności zarządzania podległymi pracownikami 

Oferujemy: 

§ atrakcyjne warunki zatrudnienia 
§ bogaty pakiet świadczeń socjalnych 
§ pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie 
§ wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy aplikować poprzez kliknięcie APLIKUJ 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 



prowadzonego przez Pulp-Tec sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych 
na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Pulp-Tec sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Rokicińskiej 168. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

	


