„EBCC” Spółka z o.o., firma należąca do Grupy ACE S.A. notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, posiadająca bogate doświadczenie w dziedzinie odlewnictwa i obróbki
aluminium, producent komponentów do układów hamulcowych stosowanych w wielu
renomowanych markach samochodów, miedzy innymi: Volkswagen, Renault, Mazda, Ford, Opel,
Peugeot i Volvo poszukuje kandydata na stanowisko:

INŻYNIER PRZEMYSŁOWY
Stanowisko wiąże się bezpośrednio z procesem produkcyjnym
Opis stanowiska:
 Rozwój i wdrażanie nowych procesów produkcyjnych
 Ocena technologii wykorzystywanych we wdrożonych procesach
 Wdrażanie nowych linii produkcyjnych oraz doskonalenie istniejących
 Zarządzanie procesami i narzędziami pod kątem zapewnienia wydajności i jakości produkcji
 Odpowiedzialność za doskonalenie procesu produkcji
 Analiza wykonalności nowych rozwiązań oraz zmian technologicznych
 Organizacja i przygotowanie linii produkcyjnych i narzędzi
 Współpraca z zespołem technicznym w zakresie tworzenia planów konserwacji urządzeń
 Rozwiązywanie problemów technicznych
 Opracowywanie rekomendacji w zakresie zakupu nowego sprzętu i urządzeń
 Uczestniczenie w przenoszeniu linii produkcyjnych
 Szkolenie operatorów z zakresu dokumentacji stanowiskowej
 Ciągłe usprawnianie istniejących produktów / procesów
 Współpraca z działami: produkcji, zakupów, jakości
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe techniczne i tytuł inżyniera (mile widziane wykształcenie np. w zakresie
automatyki przemysłowej lub inżynierii produkcji)
 Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju procesów i / lub industrializacji
zakładów produkcyjnych – warunek konieczny
 Doświadczenie w samodzielnym wdrażaniu i koordynowaniu projektów
 Pożądane doświadczenie w firmie produkcyjnej sektora motoryzacyjnego
 Ogólna wiedza z zakresu mechaniki i automatyki, znajomość narzędzi jakościowych i
inżynierskich
 Praktyczne podejście do zmian procesów oraz umiejętność przekładania założeń
projektowych na praktyczne rozwiązania techniczne
 Dobra znajomość języka angielskiego, który będzie używany w codziennej pracy
 Umiejętności analityczne
 Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i skrupulatność, umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
 trwałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o
ustabilizowanej pozycji na rynku motoryzacyjnym
 stabilne, rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania
 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej, międzynarodowej organizacji
 możliwość zdobywania uprawnień i kwalifikacji zawodowych
 otwarte i przyjazne środowisko pracy
Miejsce pracy: Wrocław
Kontakt: Dział Personalny Wrocław, ul. Bystrzycka 89, telefon : +48 696 074 780 lub adres email:
rekrutacja@ebcc.pl
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę EBCC Sp. z o.o., dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)".
Spółka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

