
Dyrektor/ka produkcji
Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej zlokalizowanej na obrzeżach 
Łodzi i zatrudniającej ponad 400 pracowników poszukujemy kandydatów/ki na 
stanowisko:

Dyrektor/ka produkcji

Przygotowaliśmy Dla Ciebie:

• pracę w międzynarodowej, nowoczesnej firmie produkującej meble
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• realne możliwości rozwoju zawodowego
• konkurencyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną oraz karnet sportowy
• sesję coachingową z trenerem Premium Trainings po rozpoczęciu zatrudnienia

Chcielibyśmy Powierzyć Ci:

• współtworzenie strategii produkcji i rozwoju w firmie
• nadzór nad właściwym raportowaniem produkcji
• zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego
• określanie celów, ustalanie wskaźników KPI
• kontrolowanie stanów produkcji w oparciu o dane systemowe i inwentaryzacyjne
• optymalizację kosztów i procesów produkcyjnych
• prowadzenie projektów transformacyjnych, usprawniających procesy produkcyjne
• budowanie autonomicznych zespołów produkcji
• inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze produkcji i 

technologii
• przestrzeganie przepisów BHP, wymagań prawnych i wewnętrznych procedur

Twój Niezbędnik:

• min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją, w średnim lub dużym 
zakładzie produkcyjnym, mile widziane doświadczenie w firmie o profilu 
meblarskim

• wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (technologia drewna) lub 
zarządzanie produkcją
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• wysoko rozwinięte kompetencje przywódcze i umiętność zarządzania podległym 
zespołem

• umięjętność analitycznego i strategicznego myślenia
• dobra znajomość j. angielskiego
• znajomość metodologii LEAN będzie dodatkowym atutem

Co dalej?

Prześlij swoją aplikację na adres mailowy sebastian.f@premiumtrainings.pl – pamiętaj 
proszę o zgodzie na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji. Jeżeli Twoja aplikacja 
będzie spełniać wymagania naszego klienta, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni!

Administratorem danych osobowych jest Premium Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 59 lok. 13u. Rejestr Agencji Zatrudnienia: 18591. 
Aplikując, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – szczegółowe warunki 
znajdziesz na stronie: www.premiumtrainings.pl/rekrutacje
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