
 

Obecnie szukamy kogoś, kto wzmocni nasz zespół 
 

SPECJALISTA DS. LEAN MANAGEMENT 
WDRAŻANIE W NASZEJ ORGANIZACJI METOD PRACY ORAZ NARZĘDZI ZARZĄDZANIA WZOROWANYCH NA FILOZOFII 

WYTWARZANIA LEAN MANUFACTURING. 

OSOBA BĘDZIE RAPORTOWAŁA DO DYREKTORA ZAKŁADU ORAZ KIEROWNIKA FINANSOWEGO. 

 
ZADANIA NA STANOWISKU: 

 

 Intensywna nauka z zakresu Lean Management i przygotowanie się do pełnienia w perspektywie 2 lat 

samodzielnej roli. Rozwój umiejętności interdyscyplinarnych i nabycie umiejętności szkolenia 

 stworzenie modelu i koordynacja system raportowania w zakładzie (KPI) 

 Wdrażanie narzędzi LEAN 

 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z metodyki Lean Management 

 Wspieranie kierownictwa w identyfikacji i redukcji strat 

 Aktywne uczestniczenie w procesach optymalizacyjnych 

 Wdrażanie i koordynacja nowych standardów produkcyjnych (5S, Visual Management, SDW, KAIZEN) 

 Angażowanie Pracowników do aktywnego uczestnictwa w działaniach doskonalących 

 Propagowanie kultury ciągłego doskonalenia 

 

 

PROFIL KANDYDATA:  

 

 Osoba, która poszukuje swojej specjalizacji zawodowej, jest absolwentem lub posiada niewielkie 

doświadczenie zawodowe, ma predyspozycje do pracy o charakterze konsultacyjnym 

 Lubi poszukiwać autorskich rozwiązań i pomysłów na ciągłe doskonalenia we wszystkich wymiarach i 

aspektach organizacji od drobnych usprawnień, przez dobór wskaźników KPI, proponowanie 

wewnętrznych warsztatów, eliminację strat oraz tworzenie wartości dodanej w procesach 

 Lubi współpracować z ludźmi i widzi w Pracownikach swoich partnerów w poszukiwaniu optymalnych 

rozwiązań 

 Ma predyspozycje do prowadzenia warsztatów i zespołów roboczych kreatywnie poszukujących 

optymalizacji, potrafi analizować duże ilości danych 

 Biegle posługuje się pakietem MS Office oraz aplikacjami użytkowymi 

 Zna język angielski w stopniu komunikatywnym oraz ukończył/a, studia wyższe lub jest w trakcie 

kształcenia w zakresie wiedzy LEAN lub powiązanej z systemami zarządzania np. jakością 

 

 

 

 

 

 



 

OFERUJEMY: 

  

 Pracę w organizacji o wieloletniej tradycji przemysłowej 

 Uczestnictwo we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania zapewniających wysoką 

efektywność i sprawność organizacyjną 

 Pracę w świetnie zarządzanej organizacji, w dobrze współpracujących zespołach nastawionych na 

rozwój wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym 

 Stabilną perspektywę biznesową, umowę o pracę oraz nowoczesne narzędzia pracy 

 Elastyczny czas pracy w systemie zadaniowym, praca stacjonarna w zakładzie w Jaśle 

 Rozwój świadomości biznesowej 

 

 

REKRUTACJA: 

 

Zachęcamy zainteresowanych Kandydatów do aplikowania, zapewniamy pełną poufność w całym procesie 

rekrutacji. Prosimy o nadsyłanie aplikacji złożonej z życiorysu zawodowego (CV) oraz Listu motywacyjnego, na 

adres mailowy: praca@herbstreith-fox.pl. Telefon kontaktowy w kwestiach związanych z rekrutacją do HR 

Manager 519 330 970, 13 445 62 22. 

Aplikacja musi zawierać klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych Kandydata na potrzeby rekrutacji 

na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Pracodawca zastrzega prawo do zaproszenia do rekrutacji wybranych 

Kandydatów spełniających wymagania opisane w ogłoszeniu. 
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