Firma Nordkalk, jeden z wiodących producentów branży wapienniczej w Europie Północno-Wschodniej, będący
częścią Grupy SigmaRoc, posiadający kilka zakładów produkcyjnych w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko:

Menedżer ds. efektywności produkcyjnej
Miejsce pracy: Miedzianka k. Kielc
Obowiązki:
•

Analiza procesów produkcyjnych pod kątem wydajności oraz kosztów produkcji, w tym: zużycia surowców,
kosztów robocizny, maszyn i narzędzi.
• Prognozowanie, analiza zdolności produkcyjnych oraz operacyjnych.
• Tworzenie raportów i prezentacji odnoszących się do kosztów produkcji,
• Podejmowanie różnych inicjatyw w zakresie wdrażania nowych rozwiązań pro kosztowych.
• Opracowywanie i analizowanie danych dla wszystkich działów produkcji w celu ułatwienia procesu
podejmowania decyzji.
• Udział w przeglądach wyników zakładów.
• Koordynacja wdrażanych inicjatyw optymalizujących procesy produkcyjne oraz pro kosztowych.
• Pomoc w opracowywaniu budżetu i nadzorowanie realizacji jego założeń.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne/ górnicze/ zarządzanie produkcją.
• Dobra znajomość procesów produkcyjnych zakładu z branży wydobywczej.
• Kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z produkcją.
• Praktyczna umiejętność opracowywania analiz, KPI.
• Znajomość parametrów kosztowych.
• Dobra znajomość języka angielskiego i terminologii branżowej.
• Biegła znajomość obsługi komputera, programu Excel.
• Umiejętność organizacji pracy własnej.
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• Umowę o pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze w międzynarodowym środowisku.
• Samodzielność w realizacji obowiązków.
• Udział w szkoleniach i projektach, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego.
• Pakiet benefitów.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:
personelinfo.pl@nordkalk.com
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nordkalk Sp. z o.o., pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków zgadza się
Pan/Pani na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w
celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Nordkalk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000010481, NIP 583-21-

67-150, Regon 191248246. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na
podane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia, a podanie ich treści jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane
osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną zniszczone. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

