
Przedsiębiorstwo „ART Płakowice” Sp. z o. o. jest firmą produkcyjną należącą do ART Gruppe, 
która  od  ponad 60 lat odnosi sukcesy na rynku w obszarach związanych z elektrotechniką, 
mechatroniką i obróbką blachy. W Lwówku Śląskim jesteśmy obecni od ponad 25 lat.  

Aktualnie w związku z kolejnym etapem rozwoju działalności firmy, poszukujemy kandydatów na 
stanowisko: 

Mistrz produkcji (k/m) 

Miejsce pracy: Lwówek Śląski 

Obowiązki: 

• zarządzanie i wdrażanie priorytetów produkcyjnych 
• planowanie wykonania powierzonych zadań w oparciu o dostępne zasoby ludzkie oraz środki 

produkcji, kontroli 
• kontrola, organizacja i nadzór nad procesem produkcyjnym w wyznaczonej  jednostce i planowanie 

oraz nadzór nad działaniami usprawniającymi 
• kontrola oraz weryfikacja stanowiskowych instrukcji pracy oraz procedur dotyczących zarządzania 

produkcją w wyznaczonej jednostce 
• zarządzanie szkoleniem swojego zespołu w celu osiągnięcia najwyższej wydajności w dedykowanym 

zespole produkcyjnym 
• organizowanie pracy podległego zespołu pod kątem optymalnego wykorzystania dostępnych 

zasobów, środków w celu dochowania terminów i jakości wykonywanych prac 
• weryfikowanie i kontrolowanie respektowania instrukcji pracy 
• przestrzeganie, weryfikacja i kontrola dokumentów, procedur i instrukcji  produkcyjnych 
• przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb związanych ze szkoleniami w swoim zespole 
• współpraca z Działem Jakości w celu rozwiązywania problemów jakościowych 
• współpraca z działem utrzymania ruchu w zakresie identyfikowania problemów i ich  rozwiązywania 
• wdrażanie, respektowanie oraz promowanie zasad BHP 
• szkolenie pracowników swojego zespołu na stanowisku pracy w zakresie dotyczącym sposobu           

i jakości wykonywanych tam prac oraz zasad BHP 
• bieżąca kontrola prac wykonywanych przez podległy zespół pod kątem czasu, jakości i zasad BHP 
• wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego związanych z funkcją komórki 

organizacyjnej 
 
Wymagania: 

• wykształcenie minimum średnie techniczne 
• kilkuletnie doświadczenie w produkcji 
• doświadczenie w kierowaniu pracownikami 
• biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office) 
• samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, duża motywacja do pracy, zdolność   
  analitycznego myślenia 
• znajomość systemu SAP  będzie dodatkowym atutem 
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych będą dodatkowym atutem 
Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę, 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, 
• praca od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, 
• elastyczny czas pracy (układ dnia pracy),  
• pracę w przyjaznej atmosferze, imprezy integracyjne, 
• szeroki wachlarz świadczeń socjalnych – pomoc materialna, wczasy pod gruszą, wypoczynek dzieci 

i młodzieży, sport itp., 
• dopłaty do dojazdów, 
• opieka medyczna finansowana przez pracodawcę, 
• karta MultiLife, 
• serwis kawa/herbata, 
• miejsce parkingowe. 
 
 


