
Grupa Viessmann jest wiodącym producentem
systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych
na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorstwo rodzinne,
założone w 1917 r., zatrudnia obecnie 12300
pracowników, obroty grupy wynoszą 2,65 mld euro.
Viessmann jest przedsiębiorstwem o zasięgu
międzynarodowym, posiada 23 spółki produkcyjne w 12
krajach oraz spółki dystrybucyjne i przedstawicielstwa w
74 krajach, a także 120 przedstawicielstw handlowych
na całym świecie. 56 procent obrotów pochodzi z
zagranicy.

Viessmann kładzie szczególny nacisk na
odpowiedzialne działanie. We wszystkich procesach
zwracamy uwagę na technologie przyjazne środowisku
naturalnemu oraz wspieramy zastosowanie energii
odnawialnych.

Zakład w Legnicy istnieje od 2000 roku, zatrudnia ponad
600 pracowników. Produkujemy pompy ciepła oraz
dostarczamy podzespoły dla Grupy Viessmann,
produkowane w oparciu o Lean Management oraz
szeroko rozwiniętą giełdę pomysłów pracowniczych.

W związku z dynamicznym rozwojem grupy Viessmann, poszukujemy
wysoce zmotywowanej osoby do objęcia stanowiska

Inżynier optymalizacji procesu - REFA/MTM
Miejsce pracy: Legnica

Zakres obowiązków:

● planowanie, analiza oraz optymalizacja procesów produkcyjnych

● tworzenie planów pracy

● kalkulacje czasów czynności produkcyjnych

● pomiary czasów produkcyjnych

● ergonomiczne kształtowanie stanowisk pracy

● współpraca w międzynarodowych zespołach projektowych

Szukamy właśnie Ciebie jeśli posiadasz:

● wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym bądź pokrewnym

● min. 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

● znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie min. B2



● praktyczna znajomość narzędzi REFA/MTM

● praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz Problem solving

Oferujemy:

pracę w dynamicznie rozwijającej się lokalizacji lidera branży techniki grzewczej oraz
zgranym zespole

konkurencyjne wynagrodzenie dofinansowanie karty Multisport wspólne wyjazdy*

stabilność - umowa o pracę wsparcie aktywności sportowych* coroczną imprezę*

prywatna opieka medyczna dofinansowanie obiadów inne świadczenia
dla Ciebie i Twoich bliskich

możliwości rozwoju bilety do kina i teatru oraz na przyjazną atmosferę
zawodowego lokalne koncerty*

dofinansowanie nauki
języków obcych

* realizacja części benefitów jest zawieszona z powodu trwającej pandemii

Dołącz do naszego zespołu!
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji 
za pośrednictwem  praca@viessmann.com
Więcej informacji uzyskasz pod numerami telefonu: 76 87 68 115 lub 662 313 000

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na CV prosimy o umieszczenie poniższej
informacji:



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 289. 59-220 Legnica w celach niezbędnych dla prowadzonego procesu rekrutacji.
Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie
dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 289. 59-220 Legnica w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podobne
stanowiska.. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.


