
 

Metal Process Sp. z o.o. jest producentem maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz różnego rodzaju 

konstrukcji stalowych. Obecnie obszarem działalności firmy jest cały przemysł spożywczy, farmaceutyczny, 

kosmetyczny, chemiczny, alkoholowy a także budownictwo i architektura. 

 
 

Kierownik produkcji 

Miejsce pracy: Rzeszów 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację, planowanie  
i zarządzanie działem produkcji liczącym kilkadziesiąt osób. 

Główne zadania: 

▪ koordynowanie i kierowanie pracami działu produkcji 

▪ zarządzanie realizacją zleceń produkcyjnych oraz usługowych 

▪ planowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz nadzór nad ich przebiegiem 

▪ ścisła współpraca z działem technologii oraz pozostałymi działami firmy w celu zapewnienia 

realizacji produkcji zgodnie z jakościowymi i terminowymi wymaganiami klientów  

▪ kierowanie, we współpracy z brygadzistami, zespołem pracowników na 2 zmianach (ok.50 

osób) 

▪ prowadzenie dokumentacji produkcyjnej 

▪ przyjmowanie zleceń usługowych 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

▪ doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej 

▪ wykształcenie techniczne – mile widziane wyższe 

▪ bardzo dobra znajomość zagadnień produkcyjnych z zakresu konstrukcji spawanych, 

zbiorników, mieszalników itp. 

▪ umiejętność organizacji własnej pracy i skutecznego kierowania zespołem pracowników oraz 

analitycznego myślenia 

▪ doskonała znajomość rysunku technicznego, wyobraźnia przestrzenna, zdolności 

konstrukcyjne 

▪ odporność na stres 

▪ sumienność, odpowiedzialność, uczciwość 

▪ znajomość języka angielskiego – mile widziana 

W zamian oferujemy: 

▪ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

▪ praca od poniedziałku do piątku 

▪ duża samodzielność i decyzyjność oraz realny wpływ na rozwój organizacji 

▪ możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego przez profesjonalne szkolenia 

▪ ubezpieczenie grupowe 



 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez administratora, którym jest Metal Process Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 35-105 Rzeszów 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu  

o pracę. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 

Przesłanie CV jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Polityki Prywatności Metal Process Sp. z o.o., 

która znajduje się pod adresem: http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php 

http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php

