W Diehl: przyszłość jest w Twoich rękach!
Obecnie ponad 17 tysięcy pracowników tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne w pięciu dywizjach naszej korporacji: Metall, Controls, Defence, Aviation i Metering. Diehl
Controls jest czołowym, międzynarodowym producentem i dostawcą urządzeń sterujących dla sprzętów gospodarstwa domowego, wykorzystujących energooszczędne rozwiązania
oraz systemy komunikacji bezprzewodowej. Złóż aplikację w firmie Diehl i dołącz do grona osób tworzących fascynujące technologie. Znajdź z nami swoją wyjątkową scieżkę kariery
zawodowej w dobrze prosperującym oraz zorientowanym na przyszłość przedsiębiorstwie.
Do naszego zakładu produkcyjnego w Namysłowie poszukujemy:

Koordynator Value Stream
Będziesz odpowiedzialny/a m. in. za:
Koordynowanie, rozwój i praktyczne wsparcie wszystkich działań dotyczących Value Stream
Realizację i koordynację projektów, warsztatów, działań w kierunku poprawy kosztów w obszarze
Koordynowanie działań przygotowania nowych produktów do produkcji
Współpracę przy wdrożeniu Autonomous Maintenance
Szkolenie, wdrażanie i wspieranie pracowników w kierunku samodzielnego prowadzenia działań Lean
Oczekujemy:
Wykształcenia min. średniego
Doświadczenia na stanowisku zarządzania lub wsparcia obszaru produkcji
Znajomości i umiejętności wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing
Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i /lub gotowość do nauki języka
Komunikatywności, umiejętności podejmowania decyzji
Znajomość przebiegu procesu produkcji podzespołów elektronicznych oraz znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Elastyczny czas pracy;
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji;
Możliwość pogłębiania wiedzy (m.in.: szkolenia specjalistyczne oraz językowe);
Pakiety: medyczny, socjalny;
Możliwość pracy zdalnej;
Dopłaty do dojazdów,dofinansowanie do żłobka/przedszkola.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a powyższym stanowiskiem i chcesz wykorzystywać swoje pomysły i umiejętności w międzynarodowym przedsiębiorstwie, prosimy o przesyłanie ofert w
j.polskim na adres mailowy: rekrutacja.dc@diehl.com wpisując w tytule nazwę stanowiska lub poprzez „Job Portal” w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej:
https://www.diehl.com/career/en/job-portal/job-offers/
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami!
W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych:
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).
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