
                                                                 Nowe Koronki Sp. z o.o. SKA  to producent wysokiej jakości       

                                                                  krzeseł dla sieci IKEA oraz płyty klejonej należący do grupy       

                                                                  POLIKAT S.A. 
 

                                                                  http://nowekoronki.net.pl/  
 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=SlwxTxGDY9c  

Poszukujemy kandydatki/kandydatów na stanowiska: 

MISTRZ PRODUKCJI DZIAŁU KRZESEŁ 

oraz 

MISTRZ PRODUKCJI DZIAŁU PŁYT KLEJONEJ 

Wymagania: 

 doświadczenie w procesie obróbki drewna - minimum 2 lata (mile widziane doświadczenie  

w produkcji krzeseł lub płyty klejonej) 

 szybkie przyswajanie nowej wiedzy oraz umiejętność dzielenia się nią z pracownikami. 

 umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej i innych 

  gotowość pracy w systemie zmianowym (6:00-14.00 ; 14:00-22.00) 

 umiejętność samodzielnej obsługi komputera w zakresie MS Office 

 zdolność do podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów 

 zorientowanie na realizację celu 

 znajomość narzędzi Lean i jakościowych 

 planowanie produkcji podległej zmiany 

 prowadzenie spotkań i rozmów z pracownikami oraz planowanie ich rozwoju 

 racjonalne wykorzystywanie środków pracy oraz czasu pracy. 

Obowiązki: 

 nadzór nad produkcją krzeseł dla IKEA lub płyty klejonej 

 raportowanie i analizy wydajności produkcji na podległym dziale 

 inicjowanie działań organizacyjnych związanych z GO/NGO 

 zapewnienie właściwych nastaw maszyn i urządzeń 

 nadzór nad realizacją wymagań jakościowych elementów krzeseł dla IKEA 

 dbanie o wysoką jakość produkcji zgodnie z zasadami systemu GO/NGO 

 współdziałanie przy analizach reklamacji i ustalaniu niezgodności 

 nadzór nad dokumentacją pracowniczą i produkcyjną (realizacja działań korygujących) 

 podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku omijania przez podległy personel zasad systemu 

GO/NGO 

 monitorowanie realizacji założonego planu produkcyjnego na podległy dziale 

 nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz zaangażowanie w budowanie kultury bezpiecznej 

pracy 

 usprawnianie procesów i metod pracy oraz technologii i procesów produkcyjnych, przy ścisłej współpracy 

z innymi działami w firmie. 

       Oferujemy: 

 możliwość ciągłego rozwoju i nauki w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 wsparcie organizacji w umocnieniu Twoich kompetencji, które pomogą Tobie stać się skutecznym liderem 

 uczestnictwo w projektach dla IKEA, które będą mieć wpływ na rozwój firmy 

 przyjazne środowisko pracy, gdzie będziesz współpracować ze zgranym zespołem 

 atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia oraz umowa o pracę. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
witold.roczon@nowekoronki.net.pl  lub krzysztof.rozycki@nowekoronki.net.pl Prosimy o dopisanie w CV 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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