
 

 

 

 
 
Kim jesteśmy? 
 

Tam gdzie zobaczysz Grupę Hager, tam zobaczysz również energię. Jako niezależny i rodzinny biznes, jesteśmy jednym z wiodących 

dostawców usług i rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych. Nasze usługi i rozwiązania w zakresie od dystrybucji energii, kanałów 

prowadzenia przewodów oraz technik bezpieczeństwa po zarządzanie inteligentnym budynkiem są dostępne na całym świecie. W 129 

krajach konsumenci darzą zaufaniem nasze rozwiązania i usługi związane z instalacjami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych, 

handlowych i przemysłowych. Są one opracowywane, tworzone i sprzedawane przez 11,650 pracowników w 28 krajach – a w przyszłości 

może przez Ciebie. Użyj swojej energii w inteligentny sposób . Dołącz teraz do Grupy Hager! 

 
“Kierownik Produkcji” 

Miejsce pracy – Tychy/Sosnowiec 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: 

 Zarządzanie oraz koordynację działań obszaru produkcyjnego w celu uzyskania jego optymalnej efektywności, rentowności oraz 
doskonałości organizacyjnej; 

 Zarządzanie podległym zespołem 

 Udział w określaniu i formułowaniu polityki i strategii produkcyjnej; 

 Rozwijanie nowoczesnych standardów zarządzania procesami; 

 Dbałość o optymalną obsadę stanowisk produkcyjnych; 

 Monitorowanie procesu produkcyjnego pod kątem jakości i efektywności 

 Ścisła współpraca z pozostałymi komórkami firmy; 

 Dbanie o przestrzeganie zasad BHP na zarządzanym obszarze 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 
 Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne  

 Umiejętność zarządzania zespołem, w tym motywacji i ustalania celów pracownikom 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej 

 Samodzielność i inicjatywa w działaniu 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Praktyka w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz we wdrażaniu nowoczesnych systemów organizacji ( m.in Kaizen, Lean 
Manufacturing, QRM (Quick Response Manufacturing) ); 

 Znajomość systemów zarządzania jakością w odniesieniu do ISO 9000 

 Umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania kluczowych decyzji 

 Umiejętność zarządzania zmianą 
 

Oferujemy: 
 umowę o pracę na pełen etat 

 możliwość rozwoju zawodowego  w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia merytoryczne  

 pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającym się zespole  

 dodatkowe benefity pracownicze (prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki języków itp.) 

 

 

 

 
 

 

 

Members of Hager Group 

APLIKUJ 

hagergroup.com/luckyyou 
 

#LuckyYou 
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