Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:
Specjalisty ds. wdrożeń (NPI Engineer)
Miejsce pracy: Dobra (okolice Szczecina) (Location: Dobra, Poland)
Dział: Techniczny ( Technical Department)
Czekamy na kandydatów gotowych na wyzwania towarzyszące wprowadzaniu na linię produkcyjną
nowych wyrobów oraz procesów. W praktyce zadania te sprowadzają się to do tworzenia dokumentacji
technicznej (takich jak BOM czy dokumentacja produkcyjna), definiowania potrzeb narzędziowych, rozbudowy
parku maszynowego, kontaktu z potencjalnymi dostawcami testów i prób technologicznych. Przy bardziej
złożonych projektach dołączysz do zespołu wdrożeniowego, dlatego praca w grupie i zdolności komunikacyjne są
dla nas ważne. Często będzie to zespół międzynarodowy, stąd niezbędnym warunkiem jest biegłość w
posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie. Ponad wcześniej wskazane obowiązki Inżynier ds. wdrożeń
odpowiada za standaryzację oraz optymalizację istniejących procesów produkcyjnych, pracę z odpadem i
konsumpcją materiału. Wszystkie zadania będą wymagały korzystania z takich narzędzi jak: AutoCAD, Bartender,
Pakiet Office, system ERP.
Główny zakres obowiązków:
• wprowadzanie nowych produktów, procesów i surowców na linię produkcyjną;
• definiowanie parametrów procesu;
• określenie potrzeb narzędziowych wraz z wdrożeniem;
• optymalizacja istniejących procesów;
• standaryzacja procesów;
• nadzór nad dostosowaniem technologii i maszyn.
Nasze wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Elektrotechnika, Budowa maszyn, inżynieria
produkcji);
• min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
• język angielski na poziom min. B1
• znajomość AutoCad-a oraz pakietu MS Office;
• samodzielność w podejmowaniu decyzji,
• wysokie zdolności komunikacyjne,
• kreatywność w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań.
Co możemy Ci zaoferować:
• umowę o pracę
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
• regulaminową comiesięczną premię,
• szkolenia wprowadzające,
• bezpłatne miejsce parkingowe na terenie firmy,
• dofinansowanie do wakacji,
• bony na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne,
• kartę sportową, w 2 wariantach w zależności od Twoich potrzeb,
• ubezpieczenie grupowe,
• pakiet medyczny w preferencyjnej cenie dla Ciebie oraz dla Twojej rodziny.
Sposób aplikacji:
Prosimy o wysłanie CV na adres: jana.radzewicz@noratel.pl

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.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej aplikacji przez Noratel
Sp. z o.o., w szczególności przez Noratel Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej na potrzeby przeprowadzenia procesu
rekrutacji."
Lub: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej aplikacji przez Noratel Sp. z o.o. ,w
szczególności przez Noratel z siedzibą w Dobrej na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne
stanowiska w okresie do 1 roku od dnia przesłania CV."
Administratorem Danych Osobowych jest firma Noratel Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej (kontakt: ul. Szczecińska 1k,
72-003)
•

•

•

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz koniecznie do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 pkt. a i c.
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (RODO).
Osobie składające aplikację w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak
niż 1 rok od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

