Dołącz do naszego zespołu!
Jesteśmy międzynarodowym koncernem działającym na pięciu kontynentach m. in. w sektorze
usług unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów.
Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych
umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

Kierownik Zmiany Zakładu Produkcji Paliwa RDF
Miejsce pracy: Zabrze
Opis Stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie produkcją paliwa alternatywnego
w zakładzie w Zabrzu, a w szczególności za:











realizację harmonogramów produkcji pod kątem ilościowym i jakościowym
realizację założonych budżetów
kierowanie załogą
dbanie o ład i porządek w procesie produkcji
kontrolę prawidłowej eksploatacji sprzętu i utrzymanie sprzętu
utrzymywanie właściwych relacji z odbiorcami wyprodukowanego paliwa oraz dostawcami surowców do
produkcji RDF
zarządzanie strumieniami odpadów wytworzonych podczas produkcji RDF
prowadzenie procesu produkcji zgodnie z posiadanymi decyzjami i zezwoleniami
sporządzenie i przekazywanie raportów pracy w ustalonej formie

Wymagania:











doświadczenie w obszarze produkcji, przede wszystkim w zakresie przetwarzania odpadów oraz
produkcji paliw alternatywnych, przy obsłudze maszyn i urządzeń
wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w zakresie produkcji i/lub gospodarki odpadami
dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programu Excel
bardzo dobra organizacja pracy
inicjatywa, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie założonych celów
zmysł techniczny i umiejętność logicznego myślenia
umiejętność szybkiej i elastycznej reakcji na zmieniające się potrzeby produkcyjne
znajomość zasad wykonywania prac konserwatorskich (smarowanie, czyszczenie, regulacja)
umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:








zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
pracę w otwartym zespole współpracowników
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
darmowe lekcje języków obcych
silne i dynamiczne wsparcie międzynarodowej firmy
niezbędne narzędzia pracy

Aplikacje (CV i list motywacyjny) wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule prosimy przesyłać
na adres: rekrutacja@fcc-group.pl
Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV na potrzeby rekrutacji
przeprowadzonej na stanowisko „Kierownik Zmiany Zakładu Produkcji Paliwa RDF” w FCC Polska Sp. z o.o.
(zgoda w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

