
   

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

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

MISTRZ OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ 

Numer referencyjny  27/2017 

 
 
Do zadań pracownika będzie należeć: 

 zarządzanie zespołem pracowników (organizacja pracy, motywowanie, nadzorowanie procesów), 

 rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej, 

 nadzór nad ciągłością pracy urządzeń i pieców, utrzymaniem ich w dobrym stanie technicznym, 

 ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, 

 inicjowanie działań w zakresie poprawy efektywności i organizacji pracy, optymalizacji produkcji, 
redukcji kosztów, ulepszania procesu produkcji oraz aktywny udział w ich wdrożeniu, 

 sporządzanie raportów i rozliczeń z bieżącej produkcji, 

 odpowiedzialność  za przestrzeganie zasad BHP oraz innych obowiązujących przepisów. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia minimum średniego technicznego, preferowane:  inżynieria materiałowa, obróbka 
cieplna, obróbka cieplno-chemiczna, 

 min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 znajomości procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,  

 umiejętności czytania dokumentacji technicznej, 

 mile widziana znajomość zasad funkcjonowania systemów zarządzania wg: ISO 9001, 

 znajomości technik wspomagających optymalizacje procesów (Lean Manufacturing) np. SMED, 5S, 
Visual Managament, TPM, 

 znajomości przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

 umiejętności: podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów, dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu, 

 otwartości na zmiany i ich wprowadzanie, 

 gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym, 

 mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV dozór. 

W zamian oferujemy: 

 umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 dostęp do nowoczesnych technologii w zakresie obróbki cieplno-chemicznej, 

 zdobycie i rozwijanie nowych umiejętności,  

 uczestnictwo w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, 

 odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy, 

 świadczenia socjalne. 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia  30.11.2017 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) 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

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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