
 

 

 

Firma Phytopharm Klęka S.A. zaprasza do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na 

stanowisku: 

Lider zmiany / Mistrz zmiany 
 

 
Zakres wykonywanych obowiązków:  
 

 Planowanie i nadzór nad bieżącą organizacją procesów produkcji, 
 Delegowanie i rozliczanie zadań, zarządzanie grupami pracowniczymi (od 15 do 40 osób) 
 Dbałość o zapewnienie wysokiej wydajności procesów produkcyjnych, śledzenie wskaźników 

KPI, wprowadzanie nowych indeksów, 
 Odpowiedzialność za prawidłowe przyjęcie surowców, materiałów wejściowych, przestrzeganie 

wymagań GMP i prowadzenie procesu produkcji zgodnie z wytycznymi 
 Udział w wizytach klientów zewnętrznych oraz inspekcji 

 
                                                                                     
Od kandydatów oczekujemy: 
 

 Wykształcenia wyższego, 
 1,5 rocznego doświadczenia na analogicznym stanowisku w firmie produkcyjnej, 
 Praktycznego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, umiejętności delegowania zadań, 
 Znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word, 
 Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
 Znajomości systemów zarządzania jakością, 
 Gotowości do pracy w systemie zmianowym.  

 
 
Dlaczego warto z nami współpracować?  
 

 Zapewniamy elastyczne godziny rozpoczynania pracy, umowę o pracę i stabilne warunki 
zatrudnienia w organizacji znajdującej się w etapie dużego wzrostu. 

 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 
dofinasowanie do wypoczynku, dopłaty do kolonii dla dzieci, paczki dla dzieci, dofinansowanie 
do aktywności sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, 
możliwość zakupienia grupowego ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego, 
współfinansowanie studiów podyplomowych i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej. 

 
 
Zainteresowanych prosimy o: 
Przesłanie i aktualnej aplikacji CV (mile widziane zdjęcie) w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia na poniższy adres mailowy:  

Aleksandra.Grobelna@the-nature-network.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska i Nr ref: FAR/IV/2018 

 

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Prosimy o dodanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 

 


