Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz oddziałami w Europie to firma zajmująca się produkcją specjalistycznych rozwiązań identyfikacyjnych dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Obecnie poszukujemy osób dynamicznych, z pasją i energią do działania, na stanowisko:

Specjalista ds. produkcyjnych
Maszyny wykrawajace i drukujace
Miejsce pracy: Gliwice, Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jeżeli jesteś osobą, która:

Zakres obowiązków:

• Ma odpowiednie predyspozycje do do wykonywania pracy fizycznej
w pozycji stojącej

• Obsługa maszyn wykrawających i drukujących
• Dbanie o utrzymanie czystości na stanowisku pracy wg określonych

• Nastawiona jest na realizację, niejednokrotnie pod presją czasu, zadań
wymagających skupienia i precyzji

kryteriów włączając w to np. standard 5S
• Realizowanie powierzonych zadań z uwzględnieniem wytycznych

• Szuka usprawnień, zgłasza nieprawidłowości i aktywnie działa w celu
ich wyeliminowania

Zintegrowanego Systemu Zarządzania
• Rozliczanie surowca, wyrobu gotowego oraz komponentów użytych

• Szybko i chętnie przyswaja nową wiedzę oraz akceptuje uwagi dotyczące
np. poprawiania jakości pracy

podczas realizacji procesu
• Kontrola jakości zgodnie z obowiązującymi procedurami

• Charakteryzuje się silną motywacją do osiągania celów, podnoszenia
kwalifikacji i rozwijania idei odpowiedzialności społecznej
• W umiejętny sposób potrafi ocenić i przeanalizować swoją pracę tak, aby
wykazać potencjały do doskonalenia i ciągłego rozwoju
• Posiada wysoko rozwiniętą umiejetność organizacji swojej pracy w celu
efektywnej realizacji powierzonych obowiązków
• Jest asertywna i kulturalna w relacjach ze wszystkimi współpracownikami
• Jest zorientowana na budowanie zespołu
• Umiejętnie komunikuje się z innymi oraz jest pozytywnie nastawiona
do życia

• Aktywny udział w odprawach produkcyjnych oraz grupach roboczych
• Przygotowanie do dnia pracy poprzez codzienną analizę planu
produkcyjnego i zgłaszanie co do niego ewentualnych zastrzeżeń
• Dbanie o maszyny i narzędzia do pracy
• Dbanie o terminowe konserwacje maszyn oraz należyte ich wykonanie
• Nieustanny proces pogłębiania wiedzy produkcyjnej i rozwijania
swoich kompetencji
• Wprowadzanie do codziennej pracy usprawnień, które pomagają
optymalizować procesy zachodzące w firmie
• Współpraca ze wszystkimi pracownikami firmy oparta na szeroko

zgłoś się do nas!

rozumianym szacunku

Wymagania:

Etyka zawodowa:

• Mile widziane doświadczenie produkcyjne

• Lojalność pokora i uczciwość

• Mile widziane wykształcenie techniczne min. średnie

• Szacunek do drugiego człowieka

• Wysoko rozwinięte zdolności manualne i zmysł techniczny

• Aktywne angażowanie się w projekty np. na rzecz lokalnej społeczności

• Znajomość podstawowych narzędzi pomiarowych

• Wysoka kultura osobista

• Dobry stan zdrowia umożliwiajacy m.in. podnoszenie i przenoszenie
cięższych przedmiotów, obsługiwanie maszyn itp.
• Elastyczność w podejściu, otwartość na zmiany w zakresie obowiązków,
wynikające z faktu ciągłego rozwijania się Organizacji
• Chęć do podejmowania nowych wyzwań, poszerzania zakresu swojej
odpowiedzialności
• Umiejetność nadawania priorytetów oraz zarządzania powierzonymi
zadaniami
• Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu czynności
• Zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność identyfikowania i łagodzenia konfliktów oraz dochodzenia
do kompromisów
• Znajomość obsługi komputera (MS Office)
• Prawo jazdy kat. B

Zatrudniając osobę w Marco nastawiamy się na długoterminową współpracę, a oprócz możliwości realizowania zadań pozwalających
na spełnianie pasji do rozwoju zawodowego, oferujemy:
• Pracę w systemie dwuzmianowym na pełny etat z umową o pracę
• Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy oraz posiadanych umiejętności
• Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji (m.in. szkolenia wew. i zew., studia)
• Atrakcyjne świadczenia dodatkowe oraz pakiet dostosowanych do naszych potrzeb benefitów (m.in. ubezpieczenie na życie, pakiet
Kultura-Rozrywka-Sport, fundusz emerytalny, pakiet medyczny itp.)

Ogłoszenie i analiza
dokumentów

I miesiąc

Rozmowy via
Skype

Rozmowy
kwalifikacyjne

II miesiąc

Dni
próbne

Rozmowy
z Zarządem

III miesiąc

Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego przesłanie CV poprzez naciśnięcie „Aplikuj”.
Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Aplikuj
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z poz. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marco sp. z o.o.
w Gliwicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

