Firma Shiloh Industries Inc. (SHLO), jest wiodącym dostawcą wyrobów i procesów w zakresie formowania metali, jak i
odlewania magnezu i aluminium, działającym w branży motoryzacyjnej. Każdego dnia skupiamy się na skutecznym
równoważeniu aspektów redukcji kosztów, masy i stopnia złożoności części z wymogami zwiększania wydajności,
bezpieczeństwa i niskiego zużycia paliwa. Ponadto od wielu lat z powodzeniem wprowadzamy nowe opatentowane
technologie, zapewniające ciągłe doskonalenie naszych procesów na każdym etapie rozwoju, od opracowania koncepcji
po wytworzenie części. Posiadamy fabryki w całej Ameryce Północnej, Europie i Chinach, w których zatrudniamy ponad
3000 pracowników. http://pl.shiloh.com/

Inżynier Procesu
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Zakres obowiązków:

 nadzór nad realizacją procesu technologicznego w oparciu o dokumentację APQP i PPAP, FMEA,
Control Plan, Work Instructions
znajomość Tool Design, Tool buy Off, Running change, Specification review
doskonalenie i optymalizacja technologii produkcji,
poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
ścisła współpraca z kierownikami zmian oraz utrzymaniem ruchu
w celu zapewnienia poprawnego przebiegu procesu technologicznego,
 ścisła współpraca z działem nowych uruchomień w zakresie industrializacji nowych detali,
 tworzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej.






Wymagania:

 wykształcenie wyższe techniczne,
 minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej z branży
motoryzacyjnej,

 znajomość przynajmniej jednego z procesów: odlewanie, formowanie ciśnieniowe, okrawanie, obróbka





na maszynach CNC, obróbka realizowana robotami
bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego
znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
znajomość narzędzi jakości,
umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:






Ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się międzynarodowej firmie
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu wewnątrz firmy
Atrakcyjny pakiet socjalny

Aplikuj :
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=28e78d11b8644f5e9b6b08a64071d3f2

Administratorem danych jest SHILOH INDUSTRIES SP. Z O.O.. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i
przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez SHILOH INDUSTRIES SP. Z O.O. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb
obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma
Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie
ich przez SHILOH INDUSTRIES SP. Z O.O.

