MAGO S.A. jest niekwestionowanym liderem wyposażenia powierzchni
handlowych i magazynowych w Europie Środkowo Wschodniej. Od ponad
30 lat z sukcesem realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. W
chwili obecnej jesteśmy obecni ze sprzedażą w ponad 60 krajach świata.
Posiadamy 5 zagranicznych oddziałów firmy w których również i Ty
możesz zostać pracownikiem.
Obecnie poszukujemy osób, które chcą się rozwijać wraz z nami na stanowisku:

KIEROWNIK DZIAŁU - PRODUKCJA
Miejsce pracy: Biuro Główne, Nadarzyn k/Warszawy

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:
•
•
•

jest doskonale zorganizowana, umiejąca zarządzać ludźmi i produkcją
umiejąca planować, inicjować i przeprowadzać zmiany w swoim zakresie
kompetencji
jest nastawiona na rozwój i doskonalenie siebie oraz podległego
zespołu

NASZE WYMAGANIA:
•

•
•
•
•
•
•

minimum 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu pracą działu
produkcyjnego w dużym zakładzie produkcyjnym / mile widziane w
produkcji zajmującej się obróbką metalu
zarządzanie personelem ,ocena, szkolenie, rekrutacja, czas pracy, BHP
odpowiedzialność za jakość produkowanych wyrobów, planowanie i
utrzymanie ciągłości produkcji
kontrola zużycia materiałów do produkcji, optymalizacja procesu
produkcji
rozwiązywanie bieżących problemów
uczestnictwo we wprowadzaniu nowych produktów
zarządzanie podległym zespołem

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
możliwość nabywania doświadczeń oraz rozwoju osobistego w ramach
struktury Firmy
możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej oraz ubezpieczenia na
życie
miłą i przyjazną atmosferę
Jeżeli odpowiedź na większość powyższych pytań jest twierdząca, nie czekaj dłużej i
dołącz do MAGO!
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV
z podaniem stanowiska w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia

Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych
osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - MAGO
S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście
motywacyjnym), w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
prosimy o zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście
motywacyjnym) przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, dla celów
przyszłych rekrutacji”.

