
 
Continuous Improvement Specialist  

Naszą wizją jest zostać wiodącym strategicznym partnerem wysokiej klasy rozwiązań do 

transformacji elektrycznej na całym świecie, poprzez dostarczanie wyjątkowych produktów o 

wysokiej jakości, usług, konkurencyjności i innowacji, które pomogą naszym klientom odnieść 

sukces.  

Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Ciągłego Doskonalenia, który dołączy do 

naszej dynamicznej i ambitnej firmy Noratel Sp. Z o.o. , mieszczącej się w Dobrej (obok 

Szczecina), Polska. 

Opis stanowiska: 

• Identyfikacja i prowadzenie projektów mających na celu doskonalenie procesów 

operacyjnych, 

• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pracowniczej z zakresu metodologii Lean 

Manufacturing, 

• Optymalizacja przepływu informacji i procesów w celu osiągnięcia założonych celów 

produkcyjnych, 

• Rozwój systemu produkcyjnego, wsparcie biznesu w oparciu o metodologię Lean i 

6Sigma, 

• Wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem narzędzi Lean Manufacturing, 

• Nadzór nad projektami Kaizen, 5S i Visual Management w całej organizacji, 

• Budowanie kultury Ciągłego Doskonalenia w całym zakładzie. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki techniczne. 

• Doświadczenie w firmie produkcyjnej powyżej 2 lat, 

• Dobre umiejętności komunikacyjne – werbalne/niewerbalne,  

• Umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności analityczne, 

• Sprawdzanie rezultatów poprzez praktyczne wykorzystania zasad Lean Manufacturing i 

KAIZEN, 

• Chęć uczenia się i stosowania nowych koncepcji, 

• Zdolności interpersonalne, praca pod presją czasu, dyspozycyjność, 

• Zaawansowana znajomość Microsoft Office - Word, Excel oraz ERP, 

• Umiejętność czytania schematów produkcyjnych, 

• Szkolenia w CAD i/lub Visio, 

• Znajomość języka angielskiego – stopień komunikatywny. 

 

 
 



 
 
Praca w Noratel Polska 
 

Noratel sp. z o. o. to firma zatrudniająca 400 pracowników, zlokalizowana w Dobrej w 
pobliżu Szczecina. Od naszego powstania w 1993 roku ugruntowaliśmy naszą pozycję 
wiodącego dostawcy na rynku. Jesteśmy dumni, że projektujemy i produkujemy najszerszą 
gamę transformatorów, dławików i zasilaczy. Noratel Polska obsługuje spółki grupy kapitałowej 
i klientów z takich branż jak energia odnawialna, technika medyczna, automatyka przemysłowa, 
napędy silnikowe, kolej i elektromobilność (eMobility). Noratel Polska jest zaangażowany w 
tworzenie integracyjnego środowiska pracy, gdzie kluczowa jest różnorodność i równe szanse. 
Oprócz konkurencyjnych warunków zatrudnienia masz szansę rozwinąć u nas swoje 
kompetencje osobiste oraz swoją karierę w międzynarodowym środowisku. U podstaw naszego 
sukcesu leży dobre samopoczucie naszych obecnych i przyszłych pracowników i jednoczesna 
dbałość o nasze środowisko naturalne. 
 

O Grupie Noratel 
 

Firma Noratel została założona w 1925 roku i zajmuje się obsługą przemysłu na całym 
świecie. Stale rozwijajmy się, by sprostać zmieniającym się wymaganiom naszych klientów. Dziś 
jesteśmy wiodącym światowym dostawcą, dumnym mogąc zaoferować najszerszą gamę 
transformatorów, dławików i zasilaczy. Oprócz szerokiej gamy produktów standardowych, 
większość produkcji Noratel jest projektowana i produkowana na zamówienie, aby spełnić 
wymagania klientów OEM. Noratel zatrudnia ponad 2000 osób w 13 krajach Europy, Azji i 
Ameryki Północnej. Siedziba firmy znajduje się w Hokksund w Norwegii. 

 

Poziom: specjalista (mid / regular):  

• Raportowanie do Dyrektora Zarządzającego ( MD) 

 

Wymiar etatu: 

• Pełny etat 

 

Lokalizacja: 

• Dobra, Poland 

 

Sposób aplikacji: 

Prosimy wysyłać swoje CV do działu: HR (Dep.) na adres e-mail: jana.radzewicz@noratel.pl  

mailto:jana.radzewicz@noratel.pl

