Naszą pasją jest smak. Dołącz do nas
Grupa Tarczyński - jesteśmy wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich Premium w Polsce.
Naszą siłą jest smak i pasja, z którą pracujemy. Stawiamy na rozwój i ciągłe doskonalenie. Grupa
Tarczyński to już ponad 1200 osób, które każdego dnia dzielą się swoją wiedzą, energią i
zaangażowaniem, aby dodać smaku w życiu naszych klientów.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Ujeźdzcu Małym na stanowisko:

Stażysta w Programie Zarządzania Produkcją
12 miesięczny staż w Programie Zarządzania Produkcją z perspektywą dalszego rozwoju na Lidera
Zespołu, Młodszego Kierownika Zmiany – wraz ze zdobytym doświadczeniem zarabiasz więcej!
Do Twoich zadań będzie należeć:
- Zarządzanie zmianą produkcyjną od kilkunastu do kilkudziesięciu osób
- Optymalizacja procesu produkcji, usprawnienie procesów produkcyjnych
- Zapewnienie odpowiedniego przepływu surowca/półproduktu między kolejnymi etapami produkcji
- Odpowiedzialność za koordynowanie i nadzorowanie działań podległego zespołu i pracy linii

Jeśli:
- Ukończyłeś studia z Zarządzania i Inżynierii Produkcji lub pokrewnych kierunków
- Posiadasz wiedzę teoretyczną z zakresu Lean Management, 5S, ZZL i chcesz ją wykorzystywać w praktyce
- Jesteś otwarty na wyzwania i potrafisz zaadaptować się do często zmieniających się warunków
- Posiadasz pierwsze doświadczenia zawodowe w obszarze produkcji (praktyki, staże)
- Swoją przyszłość wiążesz z pracą w działach produkcyjnych jako osoba zarządzająca personelem i potrafisz podać przykłady swoich
działań w tym zakresie
- Akceptujesz pracę w systemie czterobrygadowym

Zainwestujemy w Ciebie oraz Twoje doświadczenie, dzięki czemu otrzymasz od nas:
- Cykl wewnętrznych i zewnętrznych wyjazdowych szkoleń związanych z Zarządzaniem Produkcją, ZZL
- Pakiet świadczeń pozapłacowych:
• prywatna opieka medyczna LUXMED
• bezpłatna stołówka,
• karta Multisport
• ubezpieczenie na życie
• bony i paczki świąteczne
• bilety na koncerty,
• bilety na football amerykański - drużynę Panters Wrocław
• dofinansowanie do kształcenia (szkoły, studia, kursy, szkolenia)
• Umowę o pracę
- Wiedzę i solidne doświadczenie w zakresie zarządzania
- Ciekawą, pełną wyzwań pracę w prężnie rozwijającej się nowocześniej firmie produkcyjnej
- Zakwaterowanie na czas trwania programu, jeśli mieszkasz powyżej 70 km od miejsca pracy

Aplikuj: hr@tarczynski.pl
Niniejszym przyjmuję do wiadomości iż: Administratorem moich danych osobowych jest Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica. Inspektorem Ochrony Danych w Tarczyński S.A. jest Pan
Michał Pawlak, mail: mipawlak@tarczynski.pl Moje dane osobowe przetwarzane będą w rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda dotyczy również rekrutacji na inne
stanowiska, dla których Tarczyński S.A. uruchomi proces rekrutacji w przyszłości. Odbiorcą moich danych osobowych będą Pracownicy Tarczyński S.A.. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego i organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia
rekrutacji w której rozpatrywana będzie moja kandydatura. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Posiadam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Tym samym, Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica, moich danych osobowych podanych do obsłużenia procesu rekrutacji w celu i zakresie
niezbędnym do jego realizacji.

