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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Młodszy Technolog Chemik
nr ref. 8941
(oferta ważna do 19.05.2017)

Opis pracodawcy:
Firma działająca w branży chemicznej.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne lub chemiczne
 doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 dobra znajomość języka angielskiego
 umiejętność obsługi zintegrowanych systemów informatycznych typu SAP będzie dodatkowym
atutem
 umiejętność współpracy w zespole
 chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
Zakres obowiązków:
 wsparcie technologa w rzetelnym i terminowym wykonywaniu zadań związanych z projektowaniem
i aktualizacją dokumentacji technologicznej w tym instrukcji, procedur, kart operacyjnych
 współudział w tworzeniu marszrut produkcyjnych i utrzymaniu danych podstawowych w SAP
 udział w optymalizacji procesów oraz linii produkcyjnych ze szczególnym naciskiem na poprawę
wydajności oraz ciągłe usprawnianie procesu pod względem, jakości, niezawodności,
produktywności
 współudział w pracach wdrożeniowych nowych wyrobów i wprowadzaniu nowych surowców i
technologii
 udział w procesie rozwiązywania bieżących problemów produkcyjnych (Problem solving, root cause
anlysis)
 preparacja próbek laboratoryjnych w laboratorium procesowym
 udział w projektach dotyczących optymalizacji i reorganizacji produkcji w zakładach firmy w
regionie EMEA
Firma




oferuje:
atrakcyjne warunki zatrudnienia
pracę w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży
możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach

Miejsce podjęcia pracy:
 Cieszyn

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

