
 

LEONI Kabel Polska Sp. z o. o.  

ul. Oławska 10, Wierzbice, 55-040 Kobierzyce  
tel.: 71/360-55-08, email: oferty.pracy@leoni.com 

Jeśli masz samochód wiodącej marki, pod jego maską prawie na pewno kryją się przewody wykonane w LEONI Kabel Polska z siedzibą w 
Wierzbicach koło Wrocławia. Tygodniowo produkujemy 45 tys. kilometrów kabli – gdyby je połączyć, mogłyby otoczyć całą Ziemię! Działamy 
na polskim rynku od 2001 roku. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu LEONI, który ma 84 lokalizacje w 31 krajach na całym 
świecie, zatrudniając 80 tysięcy pracowników. 

Dlaczego to dobre miejsce pracy dla Ciebie?  
Doceniamy aktywną pracę i zaangażowanie, które budują wspólny sukces i dobrą atmosferę współpracy. Inwestujemy w pracowników chcących się 
rozwijać zapewniając wsparcie i szkolenia. Dajemy możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na rynku pracy. Co więcej, działając od ponad 
100 lat na rynku gwarantujemy stabilność zatrudnienia i bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do 
posiłków, dojazdów do pracy, a także kursów językowych). Praca w LEONI Kabel Polska to inwestycja w siebie i niepowtarzalna szansa na rozwój w 
międzynarodowym środowisku. Aplikuj! 

Specjalista ds. planowania produkcji 

Zadania:  
 

 Planowanie produkcji oraz analizowanie możliwości produkcyjnych pod kątem realizacji założonego planu; 

 Przygotowywanie harmonogramów produkcji; 

 Bieżące monitorowanie wykonania zleconych planów produkcyjnych; 

 Analiza zapotrzebowania materiałowego; 

 Monitorowanie stanów magazynowych półproduktów i wyrobów gotowych; 

 Sporządzanie zleceń produkcyjnych; 

 Raportowanie; 

 Wspieranie operatorów maszyn w trakcie szkolenia.   
 

Profil kandydata: 
 

 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; 

 Bardzo dobra znajomość MS Excel; 

 Zdolność analitycznego myślenia; 

 Znajomość zagadnień z zakresu planowania produkcji; 

 Znajomość zagadnień Lean Manufacturing, Just In Time, Kanban, 5S, Kaizen będzie dodatkowym atutem; 

 Umiejętność ustalania priorytetów; 

 Pewność siebie i zdecydowanie; 

 Wykształcenie min. średnie. 
 

Oferujemy: 
 

 Ciekawą pracę w międzynarodowej organizacji; 

 Możliwość udziału w innowacyjnych projektach; 

 Atrakcyjny system szkoleń; 

 Dofinansowanie do nauki języków obcych; 

 Bogaty pakiet socjalny: kartę multisport, prywatną opiekę medyczną, stołówkę pracowniczą. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 


