
 

POLITECH Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z OSIELSKA o kapitale w 100% polskim, skupiające zespół 150 pracowników. 
Jest uznanym w Europie i na świecie producentem opakowań kosmetycznych z tworzyw sztucznych. W produkcji 
stosujemy szereg unikalnych technologii , a w szczególności przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku, 
zdobienia metalizacją próżniową i lakierowaniem UV, hot -stamping i wiele innych. Do Produkcji wykorzystujemy 
formy wtryskowe wyprodukowane we własnej narzędziowni.  

Politech zaprasza do udziału w rekrutacji studentów kierunku   

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. PLANOWANIA PRODUKCJI 

Miejsce pracy: Osielsko  /  woj. kujawsko -  pomorskie  
 

Co będzie należało do Twoich obowiązków po uprzednim przeszkoleniu:
 

 Planowanie przebiegu procesów produkcji w oparciu o zamówienia i prognozy sprzedaży,  

 Opracowywanie szczegółowego planu i harmonogramu produkcji dla poszczególnych maszyn i urządzeń 
oraz kontrola jego realizacji,  

 Sprawdzanie dostępności komponentów do zleceń produkcyjnych,  

 Monitorowanie stanu zapasów i surowców w magazynie oraz wydanych na produkcję,  

 Współpraca z działem sprzedaży, produkcji, narzędziowni, zakupów i logistyki  

 
Czego byśmy od Ciebie oczekiwali: 
 

 Z pewnością ogromna chęć do nauki, 

 Dyspozycyjność (jest to praca na pełen etat), 

 terminowość i poprawność realizacji zleceń, 

 Umiejętność planowania i organizowania swoich własnych działań, 

 Chęć pracy w środowisku produkcyjnym z dynamicznie zmieniającymi się prior ytetami, 

 Umiejętności analityczne, 

 Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.  
 

Oferujemy: 

 PRZESZKOLENIE i wprowadzenie do pracy 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 Atrakcyjne warunki płacowe,  

 Ciekawą pracę w nowoczesnej organizacji,  

 Pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie. 
 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetworzenie danych osobowych na adres e -mail: 
kadry@politech.pl  z dopiskiem Planowanie Produkcji 

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjneg o. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przed wysłaniem CV, prosimy o sprawdzenie, czy aplikacja zawiera klauzulę o 

następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego R ozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. przez Politech Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku 86-031, ul. Jana Pawła II 79 (administrator danych osobowych) na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.”  

Zgłoszenia bez klauzuli nie będą wykorzystywane do celów rekrutacji i zostaną usunięte. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetw arzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i przenoszenia danych. 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:
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