ok. 33 tys.
pracowników
44 fabryki
jesteśmy

na całym

global
engineering
team

świecie

gotowi na

wyzwania
Dołącz do ambitnych
i utalentowanych ludzi jako:

Project Engineer (Global Engineering)
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
Zapewniamy bezpłatny transport z/do Poznania i Kościana
Imperial Tobacco Polska S.A. – część globalnej Grupy Imperial Brands PLC - to jedna z czołowych firm tytoniowych w Polsce. Koncern działa na 160 rynkach świata, zatrudniając
ponad 30 tysięcy osób. Główna siedziba oraz nowoczesna fabryka Imperial Tobacco Polska S.A. znajdują się w miejscowości Jankowice, pod Poznaniem. Podstawą działalności na terenie
Polski jest produkcja i sprzedaż marek tytoniowych, obejmujących szeroki asortyment papierosów, tytoni, bibułek papierosowych oraz tubek papierosowych.
Najważniejszymi markami znajdującymi się w ofercie Imperial Tobacco Polska S.A. są papierosy: Parker & Simpson, West, Davidoff, R1, Mocne.
Producent przez trzy lata z rzędu był wyróżniany nagrodą Top Employer, przyznawaną najlepszym pracodawcom.
Do Twoich zadań należeć będzie: zarządzanie projektami technicznymi w różnych lokalizacjach geograficznych Grupy, od fazy koncepcyjnej, poprzez wdrożenie, aż do uruchomienia.
Odpowiedzialność za ciągły rozwój i wdrażanie nowych technologii, w celu podnoszenia efektywności produkcji. Określanie rentowności inwestycji oraz przygotowywanie szczegółowych
analiz. Bieżąca współpraca z fabrykami, innymi funkcjami centralnymi oraz dostawcami, w celu sprawnej realizacji prowadzonych projektów.
Nasze oczekiwania:















Wykształcenie wyższe techniczne (Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Inżynieria Procesowa),
Minimum 3 letnie doświadczenie w przemyśle,
Umiejętność kompleksowego zarządzania projektami oraz doświadczenie w projektach międzynarodowych (w tym transfery produkcji),
Biegła znajomość tworzenia specyfikacji technicznej i odbiorowej dla nowych maszyn i urządzeń (z rozbudowanymi układami pomiarowymi i sterowania)
oraz prowadzenia projektów modernizacji technicznych maszyn produkcyjnych,
Doświadczenie w identyfikacji, analizie i rozwiązywaniu problemów procesowych w produkcji,
Wiedza na temat monitorowania i analizy wskaźników produkcyjnych,
Udokumentowana współpraca z innymi działami oraz zespołami projektowymi w fabrykach w celu rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz jakościowych,
Umiejętności analityczne oraz umiejętność statystycznej oceny zdolności procesu,
Gotowość do wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych; około 30% czasu pracy),
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
Płynność w obsłudze MS Office,
Efektywne raportowanie postępu prac oraz komunikacja z udziałowcami projektów,
Wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające pracę w różnych kontekstach kulturowych i zespołach rozproszonych,
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:





Możliwość udziału w globalnych projektach, w firmie o rozpoznawalnej marce,
Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, a przede wszystkim: rozwój, szkolenia i kontakt z różnymi technologiami w 44 lokalizacjach na całym świecie,
Ubezpieczenie Grupowe, dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i Karty Multi Sport, dopłaty do posiłków, premię roczną „trzynastkę”, bezpłatny dostęp do lekarza w
miejscu pracy,
Bezpłatny transport z/do Poznania/Kościana do Jankowic

Podejmij wyzwanie!
Prosimy o przesłanie CV w terminie do 30.06.2018 r. z dopiskiem nr. ref: INZP/2018 w temacie wiadomości, na adres: rekrutacja@pl.imptob.com Prosimy załączyć oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”
z dnia 29.08.97 r. Zgłoszenia bez podania numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane.
Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

