A Gof Hungary Kft. tulajdonában lévő első magyar termelő és gluténmentes zabfeldolgozó
üzem 2019. év végén kezdte meg működését Nyíregyházán. Üzemünk a legkorszerűbb
technológiával rendelkezik és nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is egyedüli
gyártóként dolgoz fel gluténmentes zabot. Célunk egy prémium minőségű, ízletes, az
elvárásokat maximálisan kielégítő termékcsalád bevezetése a gluténmentes piacra, melyet
szívesen vásárolnak és fogyasztanak mind a gluténérzékenységben szenvedők, mind az
egészségtudatos étkezést előnyben részesítő fogyasztók.

A GOF HUNGARY KFT. nyíregyházi üzemébe

TERMELÉSIRÁNYITÁSI VEZETŐ
munkatársat keres

Munkatársunk fő feladatai a következők lesznek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heti/havi termelési terv készítése, termék előállítási munkálatok koordinálása a
termékek kiváló minőségének folyamatos biztosítása érdekében.
Társszervekkel, partnerekkel, hatóságokkal, beszállítókkal és alvállalkozókkal történő
folyamatos kapcsolattartás és hatékony együttműködés.
Szoros együttműködés az ágazati igazgatóval a kereskedelmi politika, termékválaszték,
akciók és árak meghatározásában, műszaki- és pénzügyi ütemtervek elkészítésében.
Termelés folyamatosságának biztosítása, megrendelések határidőben, mennyiségi és
minőségi célok teljesítése mellett történő teljesítése.
Aktívan részt vesz a minőségi reklamációk kivizsgálásában, helyesbítő intézkedések
kidolgozásában.
Részt vesz a technológiai és termék fejlesztésben.
A management támogatása műszaki jellegű kérdésekben döntés előkészítés céljából.
Szakterületével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, az üzem teljesítményének
mérése, jelentések készítése.
Részt vesz a technológiai fejlesztésekben; technológiai folyamatokat szabályozza,
optimalizálja.
Beosztott üzemi dolgozók vezetése, közvetlen irányítása, teljesítményértékelés.
Munkavédelmi és biztonsági követelmények betartása és betartatása; események,
veszélyhelyzetek kezelése.
A termelési kapacitások fejlesztése, optimalizálása (költséghatékonyság, rugalmasság,
termelékenység).
Részt vesz a vállalatirányítási rendszer fejlesztésében és működtetésében.

Olyan munkatársat keresünk, aki:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Releváns területen (elsősorban malomipar) szerzett, legalább 3 éves üzemvezetői,
termelésirányítási tapasztalat
Jó kapcsolatteremtő és tárgyalási készség, fejlett kommunikáció.
Referenciával alátámasztott vezetői készségek
Nyitott az innovációra és fejlődésre
Kiemelkedő problémamegoldó képesség és jó szervezőkészség
Magabiztos fellépés.
Önállóság, proaktivitás, folyamatorientáltság.
Lojalitás, tulajdonosi szemléletmód.
Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Terhelhetőség, rugalmasság, stressztűrő képesség.
Jártasság a termelési folyamatok optimalizálásában, folyamatok kialakításában

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

Szakmai kihívást egy 25 éves múlttal rendelkező cégcsoportnál.
A feladatnak megfelelő versenyképes jövedelmet.
Tapasztalatot szerezhet és sokat tanulhat a minőségi termékek gyártásáról.
Fejlődési lehetőséget, szakmailag és a vezetésben.
Azonnali munkakezdési lehetőséget.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését a
szemelyzet@szurotrade.hu e-mail címen „termelésirányitási vezető zabfeldolgozó üzem”
jeligével.

