
DIETRICH 

Jesteśmy międzynarodową firmą rekrutacyjną, która od ponad 30 lat wspiera Klientów wiedzą i doświadczeniem 

z zakresu rekrutacji. Prowadzimy projekty rekrutacyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą, a strategia realizacji 

każdego z nich jest skrojona pod indywidualne potrzeby naszych Klientów. 

Naszym Klientem jest międzynarodowa Grupa produkcyjno-handlowa działająca na rynku FMCG.  

Ten światowy lider w swojej branży w Polsce działając od kilkudziesięciu lat stale rozwija swoje struktury, również 

produkcyjne. Zakłady działające w Polsce obsługują nie tylko rynek lokalny, ale są też dostawcami na rynki Europy 

Środkowej i Zachodniej. Rozwój działalności operacyjnej wymaga również rozwoju zespołu. Za naszym 

pośrednictwem firma poszukuje więc nowego członka zespołu, kandydata/kandydatki na stanowisko: 

KIEROWNIKA ZMIANY  
Miejsce pracy: województwo lubuskie 

 

Kierownik Zmiany będzie odpowiadał za nadzór nad produkcją pod względem jakościowym, ilościowym, 

kosztowym oraz terminowym. W tym celu będzie odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów 

pracujących na zmianie oraz współpracę z innymi działami w firmie, by produkcja przebiegała w sposób 

efektywny i bezpieczny z zachowaniem najwyższej jakości produktów. 

 

Kluczowe zadania na stanowisku: 

▪ Kierowanie wyznaczonym zespołem na zmianie – organizacja ich pracy 

▪ Analizowanie bieżących planów produkcyjnych, ich założeń i poziomu realizacji 

▪ Współpraca z innymi jednostkami zakładu w celu sprawnej realizacji założonych celów 
produkcyjnych 

▪ Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

▪ Obsługa maszyn i urządzeń – zastępowanie pracowników w sytuacjach tego wymagających 

▪ Dbałość o właściwe wykorzystywanie infrastruktury zakładu przez pracowników 

 
Od kandydatów oczekujemy: 
 

▪ Wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania produkcją/technologiami w 
przetwórstwie spożywczym 

▪ Gotowości do zarządzania zespołem pracowników 

▪ Znajomości specyfiki pracy organizacji produkcyjnych 

▪ Znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

▪ Umiejętności obsługi komputera 

▪ Nastawienia na realizację celów 

▪ Gotowości do pracy zmianowej 

▪ Znajomość języka angielskiego będzie niewątpliwym atutem 

▪ Mile widziane odbyte staże w organizacjach z przetwórstwa spożywczego 

 

 
Firma oferuje: 

▪ Samodzielną i odpowiedzialną pracę w dużej organizacji międzynarodowej 



▪ Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach biznesowych w firmie o zasięgu globalnym 

▪ Atrakcyjne wynagrodzenie  

▪ Dogodna lokalizacja 
 

Osoby zainteresowane propozycją i spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie CV z klauzulą zezwalającą 

na przetwarzanie danych na adres: majewska@copers.net Na zgłoszenia czekamy do końca września. 
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