
         

                      
 

Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej. 
Największe przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią niemieckiej 
Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym świecie. 

 
Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją części samochodowych 

dla prestiżowych światowych marek. W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej 
branży poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko: 

Mistrz Produkcji 
 
Jaki zakres obowiązków i odpowiedzialności proponujemy? 

 zarządzanie zespołem brygadzistów, pracowników produkcji ok. 30-40 osób, 
 zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących procedur i instrukcji, 
 pracę w oparciu o normę ISO-TS 16949, 
 nadzór nad terminowością i jakością produkcji w celu zapewnienia realizacji harmonogramu produkcji, 
 podejmowanie działań w kierunku polepszenia produktywności oraz obniżenia kosztów produkcji, 
 koordynowanie procesów produkcyjnych, 
 zapewnianie płynności procesów, rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej, 
 współpracę z działami planowania, utrzymania ruchu, jakości, logistyki, 
 planowanie harmonogramów pracy, 
 nadzór nad czasem pracy, elektroniczny system rejestracji. 

Oczekiwania wobec Kandydatów: 

 doświadczenie w kierowaniu pracą ze złożonymi procesami w branży motoryzacyjnej ( min 30 osób) – warunek 
konieczny, 

 wykształcenie średnie, 
 umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i przyrządami pomiarowymi, 
 doświadczenie w optymalizacji procesów wewnętrznych oraz tworzenie procedur,  
 znajomość nowoczesnych narzędzi zarządzania produkcją, jakością oraz zasad planowania produkcji i obliczania 

wskaźników produkcyjnych, 
 znajomość przepisów prawa pracy i BHP, 
 znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem.  

W zamian oferujemy: 
 

 stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia, 
 perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, 
 ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami,  
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe, 
 możliwość używania języków obcych – dofinansowanie do nauki, 
 możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym, 
 świadczenia z ZFŚS, 
 dofinansowaną stołówkę posiłkową, 
 imprezy integracyjne, 
 roczne rozmowy pracownicze. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
                                             Dział Personalny 

WINKELMANN Sp. z o. o. 
ul. Jaworzyńska 277 

59-220 Legnica 
e-mail: Elzbieta.Swidinska@winkelmann-automotive.com 

  
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.          
 

www.winkelmann-group.de 

http://www.winkelmann-group.de/
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