Administrator Lean
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:









Wspieranie i wdrażanie kultury Lean w organizacji
Przygotowywanie planów i inicjowanie działań optymalizujących, eliminujących straty w procesach
produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych
Monitorowanie i proponowanie nowych rozwiązań dotyczących wskaźników, które pozwolą ocenić progres we
wdrażaniu projektów i organizacji Lean (SQCD)
Wsparcie Koordynatora Lean w zarządzaniu całością procesów 5S w fabryce, odpowiedzialność za jakość
wykonywanych audytów oraz wspieranie Audytorów.
Uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy efektywności przezbrojeń linii produkcyjnych
i maszyn (metodyka SMED)
Wspieranie oraz udział we wdrożeniach nowych produktów
Prowadzenie szkoleń (Fabryka Lean dla nowych pracowników), warsztatów dla nowych jak i obecnych
pracowników oraz Kierownictwa z zakresu wiedzy Lean, narzędzi Lean i ich praktycznego wykorzystania
(Kaizen, 5S, eliminacja strat, jakość wbudowana w proces, balans linii, SMED)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:
- Absolwent (mile widziani studenci ostatniego roku) z obszarów: inżynieria mechaniczna, inżynieria produkcji
lub inżynieria przemysłowa
- Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym, (idealnie w obszarze związanym z Lean lub
koordynacją projektów związanych z Lean w firmie z branży automotive)
- Znajomość filozofii i narzędzi Lean
- Doświadczenie w pracy projektowej
- Dobra znajomość oprogramowania MS Office , w szczególności Excel (przygotowywanie tabel, wykresów, filtrowanie)
- Wymagana dobra znajomość języka angielskiego
- Umiejętność pracy z różnymi działami i obszarami w celu zapewnienia jak najlepszych efektów obszaru Lean.

CO OFERUJEMY:









Stanowisko specjalistyczne w ugruntowanej lecz ciągle rozwijającej się organizacji
Konkurencyjne wynagordzenie + comiesięczna premia
Prywatne ubezpieczenie na życie
Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie do posiłków w naszej Kantynie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (wczasy pod gruszą, dodatki świateczne)
Pracę w przyjaznym i kreatywnym środowisku ludzi z dużą szansą na rozwój osobisty
Codzienny kontakt z pojazdami wykorzystywanymi w sporcie i off-road (Możliwość korzystania z naszych pojazdów
po godzinach pracy bezpłatnie)

Jeśli jesteś zainteresowany/na, bardzo prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą zgodą:
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV lub innych dokumentach dołaczonych do CV,
do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie przez firmę Polaris Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w 45-837 Opole, ul. Wspólna 12. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Polaris Poland Sp. z o.o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
na adres: tomasz.bednarz@polaris.com

