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Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu firmy Unilever Polska Sp. z o.o., poszukuje osób
na stanowisko:

Koordynator ds. Technicznych
Nr ref. 8190

Opis pracodawcy:
Jeden z największych światowych koncernów w branży FMCG. Portfolio produktów obejmuje
artykuły spożywcze, chemiczne i kosmetyczne oraz lody. W Polsce firma jest największym
reklamodawcą, a na świecie każdego dnia 150 milionów ludzi sięga po nasze produkty takich
marek jak Knorr, Lipton, Rama, Algida, Axe, Rexona, Dove, Clear, Timotei, Cif, Domestos i wielu,
wielu innych.
Wymagania:
• wykształcenia wyższego technicznego
• praktyki w zarządzaniu zespołami technicznymi
• wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych
• dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i w piśmie
• nastawienia na działanie i osiąganie rezultatów
• uprawnień SEP na dozór i eksploatację do 1kV
Zakres obowiązków:
• koordynacja prac specjalistów technicznych, zespołu PM i multioperatorów
• organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz rozwój kompetencji
podległych pracowników.
• nadzór nad utrzymaniem ciągłości ruchu linii produkcyjnych
• bieżące identyfikowanie i usuwanie powstałych problemów technicznych
• opracowywanie planów remontów i konserwacji oraz nadzór nad ich realizacją
• analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola wykonania napraw, inspekcji, wizyt
serwisowych
• opracowywanie strategii utrzymania ruchu zgodnie ze standardami WCM
• zarządzanie budżetem utrzymania ruchu
• nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, PPOŻ oraz GMP przez podległych
pracowników
• proponowanie i wdrażanie wspólnie z T&I i UE rozwiązań mających na celu ulepszenie
procesów
• nadzór nad dokumentacją techniczną
Miejsce podjęcia pracy:
• Poznań

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 już od ponad 23 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych.
Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już ponad 167 tysięcy absolwentów. Dołącz do nich i zyskaj wsparcie na rynku pracy.

