
   

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. 

 
Poszukuje osób, które nie boją się wyzwań i zmian, sięgają po nowoczesne pomysły,  
lubią pracować zespołowo, chcą rozwijać swój potencjał i kształtować swoją karierę. 

 
 

Poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. Lean Manufacturing 
Numer referencyjny  23/2017 

 
 

Do zadań pracownika będzie należeć: 

 rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia organizacji, 

 inicjowanie rozwiązań optymalnych, wspieranie i nadzorowanie inicjatyw i projektów eliminujących 

straty, 

 optymalizacja procesów produkcyjnych, biurowych, łańcucha dostaw, 

 wprowadzanie do firmy nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk Lean Manufacturing, 

 planowanie, wdrażanie, koordynacja i ewaluacja projektów Lean Manufacturing, 

 nadzór nad efektywnym funkcjonowaniem systemu opartego na Lean Manufacturing,  

 przeprowadzanie szkoleń i audytów w zakresie Lean Manufacturing. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego lub związanego z obszarem zarządzania przedsiębiorstwem, 

 praktycznej znajomości metodologii Lean Manufacturing (m.in. 5S, Kaizen, SMED, TPM), 

 minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej, 

 samodzielności w realizacji zadań i podejmowaniu decyzji, 

 kreatywnego i otwartego podejścia do problemów, 

 umiejętności: analitycznego myślenia i działania, zarządzania projektami, współpracy w zespole,  

 bardzo dobrej organizacji pracy własnej, 

 bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office. 

 

Mile widziane: 

 referencje od poprzednich pracodawców. 

 

W zamian oferujemy: 

 umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 pracę w firmie będącej liderem w swojej branży, 

 samodzielność działania, 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego, 

 kontakt z nowoczesną technologią, 

 narzędzia pracy niezbędne do wykonywania powierzonych zadań, 

 dobrą atmosferę pracy,  

 świadczenia socjalne. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 17.10.2017 roku  
na adres: 

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. 
26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 

lub na adres mailowy: rekrutacja@fabrykabroni.pl  
(w tytule należy podać nazwę stanowiska i numer referencyjny) 

 
Prosimy o zamieszczenie na CV oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922). 
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