WYBIERZ LIDERA W BRANŻY i POSTAW NA ROZWÓJ OSOBISTY!
Poszukujemy ambitnych i ciekawych nowych doświadczeń osób, które będą
miały szansę rozwijać się wraz z dynamicznym rozwojem naszej organizacji !
MAGO S.A. jest niekwestionowanym liderem wyposażenia powierzchni
handlowych i magazynowych w Europie Środkowo Wschodniej. Od 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 oraz nieustanny apetyt na rozwój w innych
destynacjach.
Obecnie poszukujemy osób które chcą się rozwijać wraz z nami na stanowisku:

Menadżer ds. Produkcji
Miejsce pracy: Rusiec/ k Nadarzyna
GŁÓWNE ZADANIA:
• Ustalanie i przegląd budżetów poszczególnych działów produkcji w celu zarządzania kosztami
(odpowiedzialność za P&L)
• Planowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w dziale produkcji pod kątem terminowości,
jakości wykonania, racjonalnego wykorzystywania materiałów, wyposażenia i zasobów ludzkich,
prawidłowego obiegu dokumentów i informacji, przestrzegania procedur wewnątrzfirmowych i
BHP
• Raportowanie i analizy wydajności produkcji, a także raportowanie problemów produkcyjnych oraz
przerw w produkcji
• Ciągłe doskonalenie procesów, poprawa ergonomii pracy oraz jakości
• Optymalizacja czasu pracy

•
•
•

Koordynowanie prac podległego personelu
Szkolenie, motywowanie pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy z zachowaniem regulaminów, przepisów prawa pracy i
innych regulacji

OCZEKUJEMY:
• Wykształcenia wyższego- technicznego,
• Minimum pięcioletniego doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym o
profilu technicznym
• Umiejętności organizowania produkcji
• Znajomości metod i narzędzi zarządzania produkcją
• Umiejętności zarządzania zespołem (delegowanie i egzekwowanie, motywowanie, angażowanie,
coaching, planowanie rozwoju, ocena pracowników)
• Umiejętności analitycznego myślenia
• Uczciwości i etyki zawodowej
• Zorientowania na osiągniecie celów
• Zdolności rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu
• Znajomości j. angielskiego/rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:
• Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Zatrudnienie na umowę o pracę
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz
system premiowania
• Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
• Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy)

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”.

