
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

TECHNOLOG PRODUKCJI 
miejsce pracy: Wieliczka 
 

Zadania: 

 nadzór na procesami technologicznymi 

 przygotowywanie instrukcji produkcyjnych i technologicznych oraz wprowadzanie ich poprzez szkolenia wewnętrzne  

 zwiększanie efektywności istniejących procesów technologicznych poprzez: analizę przepływu, definiowanie i optymalizację 
parametrów procesu, likwidację przyczyn problemów jakościowych, standaryzację pracy, zapewnienie jakości wyrobów i 
ciągłe usprawnienia procesu, 

 udział w wdrażaniu nowych produktów/procesów do produkcji 

 aktualizowanie dokumentów technicznych 

 współpraca z działem produkcyjnym, konstrukcyjnym oraz kontroli jakości 

 monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych 
 

Oczekiwania wobec kandydata: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Technologa / Inżyniera Procesu w firmie produkcyjnej 

 podstawowa znajomośd procesów produkcyjnych 

 umiejętnośd czytania dokumentacji technicznej 

 dobra organizacja pracy, sumiennośd i dokładnośd 

 umiejętnośd pracy w zespole 

 

Oferujemy: 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji w kraju 

 ciekawą pracę w młodym zespole i pozytywnej atmosferze 

 możliwośd rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. pakiet medyczny, pakiet sportowy, paczki świąteczne, nieoprocentowana pożyczka) 
 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344 
 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody  w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym 
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


