
  
 
 

 

Przyjazne środowisku materiały budowlane 
 z surowców odnawialnych 

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych z 
surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane konstrukcje nośne z 
fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izolacyjnymi. STEICO jest wiodącym 
europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Produkty STEICO umożliwiają wykonanie 
szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę klimatu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO 
należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia 
łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach na terenie Europy. 

 
Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnej Wodzie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania kandydata/kandydatki na stanowisko: 

 

SPECJALISTA DS. LEAN I OPTYMALIZACJI PROCESÓW 
MIEJSCE PRACY: CZARNA WODA 

 
 
OFERUJEMY: 

 Stabilność zatrudnienia, 
 Bogaty pakiet socjalny, 
 Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Zblewa, Czerska oraz 

Szlachty lub dopłatę do dojazdów z pozostałych miejscowości, 
 Szkolenia podnoszące kwalifikacje, 
 Atrakcyjny program poleceń pracowniczych, 
 Ubezpieczenia grupowe współfinansowane przez Pracodawcę, 

 
WYMAGANIA: 

 Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki techniczne:  
zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, Lean Management, 

 Doświadczenia w pracy projektowej jako lider projektu i/lub członek 
zespołu projektowego, 

 Praktycznej znajomości narzędzi ciągłego doskonalenia,  
w szczególności Lean Manufacturing i Problem Solving, 

 Szerokiej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing i optymalizacji  
procesów produkcyjnych, 

 Bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office  
 Posiadanie certyfikatu Six Sigma Green Belt, mile widziany Black Belt 

– dodatkowy atut, 
 Samodzielności w działaniu oraz organizacji własnej pracy. 

 
ZADANIA: 

 Wsparcie biznesu oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, 
administracyjnych i technologicznych 

 Rozwój systemu produkcyjnego w oparciu o narzędzia Lean  
Manufacturing  

 Rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o metodologię 
Lean, Six Sigma 

 Przygotowywanie materiałów do szkoleń i warsztatów z zakresu 
Lean Manufacturing, 

 Nadzów nad realizacją wdrażanych narzędzi 
 Prowadzenie projektów doskonalących lub optymalizujących  

w obszarach produkcyjnych i procesach wspierających 
 Koordynowanie systemu 6S oraz programu Kaizen. 

 
 
 
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 danych 
osobowych i informacją o 
oczekiwaniach odnośnie zarobków i 
najwcześniejszym, możliwym terminie 
podjęcia pracy. 
  
KONTAKT: 
 
Dział personalny 
email: rekrutacjaczw@steico.pl  
 
 
Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com 
 
Zakład w Czarnej Wodzie 
STEICO Sp. z o.o. 
Ul. Mickiewicza 10 
83-262 Czarna Woda 
Polska 

 

Szukamy Ciebie! 
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