
  
 
 

 

Przyjazne środowisku materiały budowlane 
 z surowców odnawialnych 

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowla-
nych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane 
konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izola-
cyjnymi. STEICO jest wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Pro-
dukty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę kli-
matu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsię-
biorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach 
na terenie Europy. 
 
Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnowie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

 

HEAD OF OPERATIONAL EXCELLENCE 
MIEJSCE PRACY: CZARNKÓW LUB CZARNA WODA 

 
 
 
 
OFERUJEMY: 

 Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, 

 Niezbędne narzędzia pracy: w tym samochód służbowy z możliwością użytkowania do 

celów prywatnych, 

 Szczegółowe wdrożenie w pracę przez doświadczonych pracowników. 

 Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń. 

 
WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie jakością, zarządzanie 

projektami lub technologia drewna, 

 Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie 

produkcyjnej, 

 Doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych i technicznych, 

 Bardzo dobra znajomość Lean Manufacturing, 

 Bardzo dobra znajomość oprogramowania MS (Office, Project, Visio), 

 Doskonałe umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne/prezentacyjne, 

 Zdolności analitycznego myślenia (mile widziana znajomość metod i narzędzi analizy 

statystycznej),  

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny, 

 Czynne prawo jazdy kat. B / dyspozycyjności do częstych  wyjazdów służbowych. 

 
ZADANIA: 

 Nadzór i rozwój filozofii Lean Manufacturing w trzech zakładach produkcyjnych,  

 Tworzenie i rozwój Systemu Produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean 

Manufacturing,  

 Rozwój umiejętności pracowników w zakresie Lean Manufacturing,  

 Zarządzanie prawidłowym funkcjonowaniem Działu oraz rozwijanie umiejętności  

i kompetencji pracowników, 

 Eliminacja marnotrawstwa w procesach operacyjnych, administracyjnych  

 i technicznych, 

 Organizacja, nadzór i kontrola wdrożonych procesów/narzędzi (SFM, Kaizen, 6S, 

SMED, itp.), 

 Nadzór i definiowanie rozwiązań optymalizacji procesowej i technicznej w celu 

poprawy wyników, redukcji kosztów i eliminacji odpadów, 

 

 

 

 

 

 Rozwój nowoczesnych procesów 

technicznych w oparciu o AM, PM, 

PDM, 

 Nadzór i kontrola funkcjonowania 

systemu CMMS, 

 Współpraca ze wszystkimi działami 

organizacji w celu zapewnienia 

zgodności działań i standaryzacji 

wdrażanych rozwiązań, 

 Wdrażanie zmian w ramach 

istniejących rozwiązań technicznych i 

zarządzanie wdrożonymi procesami 

oraz kontrola standardu ich 

funkcjonowania. 

 
MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY: 
Od zaraz. 

 
FORMA APLIKACJI: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
kompletnej aplikacji drogą mailową (CV oraz list 
motywacyjny), wraz z klauzulą o ochronie da-
nych. 
  

KONTAKT: 
Dział Personalny 
email: rekrutacjacza@steico.pl  

 
Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com 

 
STEICO Sp. z o.o. 
Ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Polska 

 

Szukamy Ciebie! 
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