
 

RECTOR Polska (www.rector.pl), z siedzibą w Chrzanowie oraz oddziałem w Mszczonowie - filia francuskiej 

grupy RECTOR LESAGE (www.rector.fr), europejskiego lidera w produkcji materiałów budowlanych z 

betonu sprężonego, poszukuje: 

DYREKTORA ZAKLADU PRODUKCYJNEGO 

(miejsce pracy : Mszczonów)  
Obowiązki: 

 

• Zarządzanie działalnością produkcyjną Spółki i procesami Oddziału w Mszczonowie i w Chrzanowie 

• Budowa i nadzór nad pracą podległego zespołu, w tym prowadzenie procesów rekrutacyjnych 

• Zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego, nadzór nad realizacją przyjętych zleceń pod kątem 

terminowości i jakości; 

• Planowanie i budżetowanie produkcji, kontrola i optymalizacja kosztów produkcji i magazynu;  

• Kierowanie procesami projektowania oraz zamawiania surowców i materiałów; 

• Inicjowanie działań mających na celu optymalizację procesów związanych z realizacją zleceń w podległym obszarze; 

• Nadzór nad zasobami technicznym, zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP,  jakościowymi 

oraz procedurami wewnętrznymi; 

• Rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych; 

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji oraz współpraca z pozostałymi działami firmy; 

• Utrzymywanie relacji z bezpośrednimi kontrahentami.  

• Dysponowanie mieniem zgodnie z zasadami gospodarności, w tym utrzymanie budynków, terenów oraz instalacji 

(przeglądy, serwisy i kontrole) 

 

Oczekiwania: 

 

• Kilkuletnie doświadczenia w zarządzaniu w firmie produkcyjnej, a dużym atutem będzie posiadanie doświadczenia w 

zarządzaniu zespołami w firmie będącej producentem materiałów budowlanych;  

• Bardzo dobre umiejętności w zakresie zarządzania zespołem i zdolności organizacyjnych; 

• Umiejętność w zakresie analitycznego myślenia, budżetowania, kontroli kosztów; 

• Komunikatywność, pewność siebie i otwartość na kontakt z ludźmi; 

• Kreatywność, umiejętność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań; 

• Koniecznie znajomość j. francuskiego, umożliwiająca swobodną komunikację z centralą firmy; 

• Wykształcenie wyższe; 

• Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiety biurowe, oprogramowanie do zarządzania produkcją); 

• Atutem będzie znajomość zagadnień technologicznych z zakresu prefabrykacji betonowej.  

 

Oferujemy: 

• Szkolenie i przygotowanie do pracy we Francji lub Belgii; 

• Pracę w międzynarodowej firmie w młodym i zgranym zespole, w przyjaznej atmosferze; 

• Perspektywy rozwoju zawodowego; 

• Szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pełnionej funkcji; 

• Adekwatne wynagrodzenie do profilu kandydata (stałe + premia); 

• Dodatki socjalne: wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacje@valians-international.com 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Valians International Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, e-mail: valians@valians-international.com. Przetwarzamy dane osobowe ( imię i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe ) a także informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz wizerunek podane w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę na podstawie dobrowolnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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