Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej oraz jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk
produkujących materace w Europie. Naszym głównym klientem jest sieć sklepów IKEA.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. Rozwoju i Wdrożeń Produktu/ Technolog
Miejsce pracy Rogoźno

Co nas wyróżnia:
•
•
•
•

Rozwój i ciekawe zadania w firmie zapewniającej stabilne warunki zatrudnienia
Atrakcyjny, przejrzysty system wynagrodzeń
Benefity dla Ciebie i Twojej rodziny, m.in.: karta MyBenefit/Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie do
dojazdów, język angielski w godzinach pracy, wakacyjne obozy dla dzieci, spotkania integracyjne, bony
świąteczne
Przyjazna, otwarta atmosfera, o której przekonasz się już na rozmowie kwalifikacyjnej

Zadania na stanowisku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praca w obszarze rozwoju i wdrożeń nowych produktów – materaców oraz mebli tapicerowanych.
Udział w projektowaniu procesów produkcyjnych.
Przeprowadzanie kalkulacji produktów.
Udział w projektach optymalizacyjnych dla istniejących produktów.
Prowadzenie/Udział w projektach rozwojowych (wdrażanie, projektowanie i rozwój nowych produktów).
Tworzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz wymaganiami klienta.
Prowadzenie audytów wewnętrznych w obszarze produkcji.
Analiza rynku oraz pozyskiwanie nowych możliwości wytwarzania, rozwiązań technologicznych, surowców.
Prowadzenie i koordynowanie testów (surowce, produkty, procesy, nowe rozwiązania).

Twój profil:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (mile widziane)
Znajomość technologii wytwarzania i montażu mebli
Doświadczenie w firmie meblarskiej/tapicerskiej
Samodzielność, kreatywność, doskonała organizacja własnej pracy, chęć do działania
Swobodne posługiwanie się pakietem MS Office
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane)
Znajomość CAD (mile widziana)

Dołącz do nas już teraz – znajdźmy razem lepszą drogę!
Prześlij swoją aplikację do dnia 19.02.2019 poprzez formularz na naszej stronie www dołączając klauzurę:
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) Administratorem danych osobowych jest Ikano Industry Sp. z o.o. z siedzibą w:
ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku
wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

