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Zakres obowiązków: 

• Zapewnienie dostępności i funkcjonalności narzędzi do ekstruzji profili okiennych 

• Zarządzanie podległym personelem 

• Monitorowanie stanu technicznego narzędzi, planowanie ich remontów i wymiany 

• Bieżąca kontrola i zapewnienie ciągłości pracy maszyn, instalacji i urządzeń 

• Planowanie przeglądów narzędzi, maszyn i urządzeń  

• Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości 

• Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników 

• Przygotowywanie bieżących analiz, raportów i oceny rezultatów w podległego działu, 

• Bieżąca analiza i kontrola kosztów, zarządzanie budżetem podległego działu 

Nasze wymagania: 

• Doświadczenie i wiedza z zakresu narzędzi do ekstruzji lub formowania wtryskowego                     

                (konstrukcja, wykonanie, modyfikacja, naprawa) 

• Doświadczenie w zarządzaniu działem narzędziowni  

• Biegła znajomość j. niemieckiego lub/i angielskiego w mowie i piśmie – warunek  

                konieczny 

• Umiejętności zarządzania zespołem 

• Znajomość zagadnień ekstruzji profili  

• Znajomość zagadnień dotyczących narzędzi do ekstruzji 

• Znajomość rysunku technicznego 

• Znajomość programów wspomagających projektowanie – miłe widziana 

• Znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu procesami produkcji  

                (takich jak: Lean Manufacturing, Kaizen, 5S) – miłe widziana 

• Znajomość pracy w systemie ISO 

• Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, umiejętność porozumienia się na  

                każdym szczeblu, odpowiedzialność biznesowa 

• Postawa wysokiego zaangażowania, odporność na stres, motywacja, zdolności pracy  

                w zespole i umiejętność integrowania zespołu 

• Umiejętność ustalania priorytetów, solidność, przewidywalność 

• Znajomość pakietu MS Office, znajomość systemów zarządzania ERP/CRM - miłe  

                widziana  

• Wyższe techniczne lub odpowiednie doświadczenie  

• Wykształcenie zawodowe - obróbka elementów metalowych (frezowanie, toczenie,  

                elektrodrążenie, spawanie itp.) - miłe widziane 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia, elastyczny czas pracy, 

• pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• wypłata zawsze w terminie 

• możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia i kursy zawodowe 

• pożyczki z ZFŚS, świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego  

                Narodzenia, prywatna opieka medyczna 

• grupowe ubezpieczenie na życie 

• dofinansowanie do karnetów sportowych (basen, siłownia) 

• bilety do kina 

• przydzielenie mentora na etapie wdrożenia od pierwszego dnia pracy 

• ciągła opieka HR Business Partnera 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: 

rekrutacja@salamander-windows.com    

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie 

niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu 
udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Salamander 
Window & Door Systems S.A. na adres e-mail: dane.osobowe@salamander-windows.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
1/ Administratorem danych osobowych jest Salamander Window & Door Systems S.A.  z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A (dalej 
„Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail dane.osobowe@salamander-windows.com. 
2/ Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. 
3/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną 
ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4/ Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia 
technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
spoczywających na nich zadań. 
5/ Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.  
6/ Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7/ Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem 
możliwości wzięcia w nim udziału.  
8/ Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania 
 
. 

Kierownik Narzędziowni 
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