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:

Młodszy Inżynier Systemów Produkcyjnych
Rekrutacja wewnętrzna
Miejsce pracy Rogoźno

Pracowniku, oferujemy Tobie:
•
•
•
•

Szansę rozwoju w organizacji, którą dobrze znasz
Poszerzenie kompetencji zawodowych
Możliwość wykorzystania własnego potencjału w realizacji nowych zadań i projektów
Przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej

Zadania na Twoim przyszłym stanowisku:
•
•
•

•
•
•

Rozwój oraz koordynowanie programu klasy MES w obszarze produkcji materaców
Kontrola przepływu danych między systemami ERP/MES/WMS oraz wsparcie działu IT w tworzeniu nowych
funkcjonalności tych systemów
Zarządzanie danymi w systemie ERP, m.in. tworzenie i nadzór nad indeksami produkcyjnymi, recepturami i
marszrutami
Szkolenia pracowników z zakresu funkcjonowania systemów klasy ERP/MES/WMS
Udział w projektach międzydziałowych
Wsparcie działań programu DocVault

Twój profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiadasz wykształcenie min. średnie
Posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
Znasz pakiet MS Office (zwłaszcza Excel) oraz systemy wykorzystywane w firmie Ikano Industry
(MES/WMS/ERP)
Lubisz pracować zespołowo, jesteś otwarty/a na nowe pomysły,
Lubisz statystyki, masz analityczny umysł
Szybko reagujesz i rozwiązujesz problemy
Chcesz rozwijać swoją wiedzę
Interesujesz się tematyką informatyczną

Dołącz do nas już teraz – znajdźmy razem lepszą drogę!
Prześlij swoją aplikację do dnia 20.01.2019 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.

