
Technolog  
Wdrożeniowiec/ 
Inżynier Procesu  

Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,  

Znajomość systemów ERP i programu AutoCAD,  

Zaawansowana znajomość, pakietu MS Office,  

Znajomość zintegrowanych systemów zarządzania ZSZ,  

Zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,  

Dociekliwość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,   

Cechy lidera prowadzącego swoje tematy,  

Umiejętność analitycznego myślenia oraz systemowego podejścia do podejmowanych działań,  

Umiejętność skutecznej współpracy z innymi działami,  

Inicjatywa w działaniu i orientacja na cel. 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy również o wysłanie CV na adres e-mail rekrutacja@plum.pl. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych następującej treści: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez 
PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach przy ul. Wspólnej 19 w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

 

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi po-
przez złożenie oświadczenia woli. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. 

Dołącz do naszego zespołu 

Wymagania 

Ścisła współpraca z działem Handlowym oraz Rozwoju w trakcie opracowywania  i wdrażania nowych  

wyrobów branży ECO oraz ASB (patrz www.plum.pl),  

Koordynacja procesu wdrażania nowych wyrobów,  

Wprowadzanie definicji wdrażanych/nowych wyrobów do systemu ERP (listy  składowe, 

marszruty ,dokumentacja montażowa itp.),  

Projektowanie procesów technologicznych i opracowywanie dokumentacji  technologicznej z uwzględnieniem 

optymalizacji procesu produkcji,  

Nadzór nad przygotowywaniem i uaktualnieniem istniejącej dokumentacji  technologicznej,  

Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjowanie ich wdrożenia,  

Aktywna współpraca z działami produkcji w celu ciągłej optymalizacji procesu produkcji. 

Zadania 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia,  

Możliwość rozwoju zawodowego,  

Szkolenia zawodowe,  

Atrakcyjne i przyjazne warunki pracy,  

Szeroki wachlarz benefitów pracowniczych. 

Oferujemy 

PLUM Sp. z o.o.  |  ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin  |  www.plum.pl 

Stabilność 
zatrudnienia 

Dofinansowane 
posiłki - Lunching 

Przyjazna 
atmosfera 

Praca 
z nowoczesnymi 
produktami 
oraz procesami 

Świadczenia 
dodatkowe: 
Karta FitSport 
Karta BOSIR 
Strefa Relaksu 
Dofinansowanie 
do wypoczynku 
letniego 

Prywatna 
opieka medyczna 

Bezpłatny 
PlumBUS 
pracowniczy 

Okolicznościowe 
bony 
podarunkowe 

Integracje 
oraz jubileusze 
pracowników 

Sprawdź nas na 


