Inspiration comes from within

W firmie IAC liczy się dla nas wnętrze. Ponad 160 lat doświadczenia na rynku
motoryzacyjnym plasuje nas na czele branży. Elementy wnętrz samochodowych,
produkowane przez IAC powodują, że samochody w nie wyposażone są wyjątkowe i
niepowtarzalne.
Poniżej znajduje się opis jednego ze stanowisk, dostępnych aktualnie w IAC Polska Sp. z o.o.
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Ustawianie i kontrolowanie parametrów maszyn i urządzeń produkcyjnych
Walidacja i sprawdzanie poprawności działania systemów Poka-Yoke
Nadzór i aktualizacja dokumentacji procesowej – instrukcje pracy, TPM, StartUp, LOTO
Współpraca z innymi działami firmy, a w szczególności z działem jakości, produkcji i utrzymania ruchu
Współpraca z inżynierami ds. industrializacji
Wsparcie działu jakości w rozwiązywaniu problemów jakościowych – 8D
Udział w aktualizacji i przeglądach PFMEA
Szkolenie pracowników produkcyjnych z dokumentacji i zmian w produkcie i procesie
Udział w optymalizacji procesów oraz linii produkcyjnych ze szczególnym naciskiem na poprawę
wydajności oraz ciągłe usprawnianie procesu pod względem, jakości, niezawodności, produktywności
Współudział w pracach wdrożeniowych nowych wyrobów i wprowadzaniu nowych surowców i technologii
Udział w procesie rozwiazywania bieżących problemów produkcyjnych (Problem solving, root cause
analysis)

Profil Kandydata/tki:






Wykształcenie min. średnie
Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office w szczególność MS Excel i Power Point
Obsługa urządzeń biurowych
Znajomość podstawowych zagadnień Lean Manufacturing – 5S, Kanban, TPM, SMED
Dodatkowymi atutami będą: znajomość języka angielskiego, doświadczenie na podobnym stanowisku,
doświadczenie w zakładzie produkcyjnym i/lub z branży automotive

Co oferujemy:






Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet benefitów (ubezpieczenie, opieka medyczna, stołówka pracownicza z dofinansowaniem do
posiłków)
Międzynarodowe środowisko pracy, możliwość rozwoju, współuczestniczenie w budowaniu zakładu,
wdrażaniu rozwiązań
Atmosferę bazującą na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Komfortowe warunki pracy w nowo wybudowanym zakładzie

Jeżeli jesteś zainteresowana/y, prześlij swoje CV poprzez kliknięcie przycisku “Aplikuj”.
APLIKUJ
Bardzo prosimy o zawarcie poniższej klauzi w swojej aplikacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
przez Administratora Danych Osobowych International Automotive Components Polska Sp. z o.o. ul. Północna 16, 45-805
Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub
usunięcia.”

International Automotive
Components (IAC) jest
wiodącym, globalnym
dostawcą elementów
wyposażenia dla czołowych
producentów samochodów
osobowych.
IAC wytwarza elementy
zarówno wewnętrzne jak
i zewnętrzne takie jak: deski
rozdzielcze, konsole, panele
drzwiowe, podsufitki, etc.
W 2014 roku sprzedaż firmy
wyniosła 5.9 miliarda dolarów
a w 2016 roku 4.9 miliarda
dolarów.
IAC Group posiada ponad
50 zakładów produkcyjnych
w 19 krajach oraz około 20
centrów projektowych,
technicznych i handlowych.
IAC na całym świecie
zatrudnia ponad 24 tysiące
pracowników.

