SHI FW Energia FAKOP w Polsce
Poszukuje:

Planista Produkcji
Miejsce Pracy: Sosnowiec

ZAKRES ZADAŃ

SHI FW Energia FAKOP Spółka z o.o. jest niezawodnym
producentem wysokiej jakości urządzeń ciśnieniowych.
Od lat 90. będąc częścią Foster Wheeler i dalej od roku
2017 będąc częścią SUMITOMO SHI FW, światowego
lidera technologii fluidalnych, specjalizujemy się w
produkcji, montażach, serwisach, diagnostyce instalacji
energetycznych. Wiedza i doświadczenie zdobyte
przez lata naszej działalności na rynku krajowym
i międzynarodowym pozwala nam na stałe poszerzanie

• Planowanie przebiegu procesów produkcji w oparciu o
dokumentację techniczną
• Opracowywanie planu produkcji w uzgodnieniu z
Mistrzem/Kierownikiem Wydziałowym
• Zapewnianie terminowej realizacji zleceń kooperacyjnych
• Sporządzanie raportów przerobowych oraz mapy spoin
• Nadzór nad dokumentacją
• Kontrolowanie stanu zapasów oraz tworzenie zestawień i analiz
Bilansowanie stanu magazynu
• Zakup oraz weryfikację stanu materiałów
• Koordynowanie zmian wprowadzanych względem
dokumentacji bazowej
• Dbanie o wysoką jakość obsługi, terminowość oraz
poprawność realizacji zleceń

naszej oferty, daleko poza instalacje fluidalne, dzięki
czemu aktualnie świadczymy usługi dla wielu gałęzi
przemysłu.
Bazując na wysoko wykwalifikowanej i zaufanej kadrze,
która umiejętnie łączy swoje kwalifikacje, zdobywa
doświadczenie i umiejętności praktyczne, bierze czynny
udział w projektach Badawczo - Rozwojowych jesteśmy
do dyspozycji naszych Klientów przy realizacji
najbardziej wymagających przedsięwzięć na całym
świecie.

www.fakop.com

WYMAGANIA
• Wykształcenie średnie
• 5 letnie doświadczenie w planowaniu procesów produkcji
• Dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność
pracy w zespole
• Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wykonywane
zadania
• Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie
• Znajomość MS Office
• Prawo jazdy
• Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY
•
•
•
•

Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Możliwość rozwoju zawodowego
Udział w międzynarodowych projektach
Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający
kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika

JAK APLIKOWAĆ
Proszę wysłać CV na poniższy adres:
sfw.rekrutacje@shi-g.com lub poprzez Formularz Kontaktowy na stronie
www.fakop.com
Ogłoszenie pozostaje aktualne do czas znalezienia odpowiedniego
kandydata.

