Pridružite nam se na sljedećoj poziciji:

Vođa smjene m/ž
1 izvršitelj, rad na neodređeno
Vaše glavne odgovornosti biti će:
 Vođenje tima operatera u smjeni, te koordinacija
radnika iz ostalih odjela u smjeni
 Nadzor pridržavanja propisa zaštite na radu,
promicanje zaštite na radu, te osiguranje da svi
radnici u smjeni raspolažu propisanim sredstvima
zaštite na radu te njihovu pravilnu upotrebu
 Organiziranje proizvodnje u svojoj smjeni prema
proizvodnom planu, organizacija poslova iz području
nadležnosti
 Provođenje strategije i postizanje definiranih ciljeva
 Sudjelovanje na edukaciji, razvijanju motivacije, te
godišnjem ocjenjivanju svojih podređenih u suradnji
sa nadređenim
 Izvršavanje aktivnosti propisanih za osiguranje
zahtijevane kvalitete
 Nadziranje
izvršenja
proizvodnih
procesa
predviđenih za svako radno mjesto
 Odgovornost za točnost upisivanje ključnih
pokazatelja u proizvodnji
 Organiziranje odgovarajućih resursa (radnici, alat,
materijal), vođenje kooperanata i nadgledanje
radova tijekom tehničkih zastoja

 Sudjelovanje na kontinuiranom procesu unapređenja
proizvodnog procesa, razvijanje aktivnosti na
racionalizaciji i novih tehnologija prilagođenim
području djelovanja
 Odgovornost za očuvanje i izravno održavanje
proizvodnih sredstava.
 Osiguranje dostupnosti materijala na svako radno
mjesto
 Nadzor prisutnosti i analiziranje potreba ljudskih
resursa.
 Sudjelovanje u osiguranju reda i čistoće u proizvodnji
 Izvršavanje uputa, procedura i ostalih propisa zaštite
okoliša
Vaš profil:







SSS tehničkog smjera
Kompjutorske vještine
Osnovno znanje engleskog jezika
Iskustvo u rukovođenju je prednost
Osnovne kompjuterske vještine su prednost
Poznavanje LEAN principa je prednost

Molimo Vas da do 01. ožujka 2019. godine pošaljete molbu i životopis na hrvatskom i engleskom jeziku na
posao@rockwool.hr
ROCKWOOL Adriatic d.o.o. dio je ROCKWOOL Grupe, vodećeg svjetskog proizvođača proizvoda i sustava na bazi kamene
vune. Mi oslobađamo prirodnu moć kamena kako bismo obogatili suvremeni život.
Ljepota naših proizvoda je u tome što se oni nalaze svuda oko nas, u svako doba, ma gdje se mi nalazili. Oni su nenametljivi i
često neprimjetni, no čak i samim postojanjem, često skrivenim, ovi proizvodi čine naš život udobnijim i ugodnijim.
Svaki naš zaposlenik igra važnu ulogu u uspjehu tvrtke, stoga smo ponosni na ono što činimo danas, kako bismo obogatili
suvremeni život za nadolazeća desetljeća.

