Старши Ръководител линия
Сенсата Технолоджис е един от водещите, световни доставчици на сензори, електрически защити и
системи за контрол и управление на захранването. Ние разработваме и произвеждаме устройства,
които задоволяват растящите нужди от сигурност, енергоспестяване и опазване на околната среда.
Продуктите ни намират приложение в автомобилостроенето, черната и бяла техника,
самолетостроенето, производството, ОВК, телекомуникациите, корабостроенето и други.
Ние сме динамично-растяща компания, с над 3 милиарда долара годишен приход, с производства и
офиси в 15 държави, и с повече от 19 000 служители.
Гордеем се, че сме водеща глобална компания с иновативни продукти, които ни отличават.
Какви са отговорностите?
Организира цялостната дейност на производствения участък съобразно производствения план и
клиентските поръчки;
Изготвя месечни и годишни графици на монтажниците, работещи в съответния производствен
участък, съобразно задедените обеми и прогнози;
Участва в срещите организирани от "Специалист планиране", помага при изготвянето на
производствените планове;
Участва при внедряването на нови изделия;
Отговаря за вътрешния ред в производствената линия;
Предлага и прилага различни видове методи за мотивация на подчинените си;
Участва в планирането и провеждането на периодичните и годишни инвентаризации на
производството;
Участва в срещи с монтажниците и в разрешаването на споделените проблеми;
Участва в планирането на нуждите от монтажниците.
Какви са изискванията?
Висше техническо образование;
Минимум 3 години опит в производство;
Опит в ръководене на хора;
Много добри организационни и комуникационни умения;
Английски език - предимство;
Инициативност;
Готовност за работа в динамична среда.
Какво предлагаме?
Допълнителни възнаграждения;
Бонуси и награди при постижения;
Възможност за развитие;
Отлични условия на труд - климатизирано и безопасно работно място, без тежко физическо
натоварване;
Безплатен и удобен служебен транспорт;
Ваучери за храна, безплатни ободряващи напитки, столова;
Ползване на отстъпки в различни търговски обекти.

При интерес от Ваша страна, моля изпратете ни Вашата автобиография и ние ще се свържем с Вас в
кратък срок. Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички
кандидатури ще бъдат третирани строго конфиденциално.
Предоставянето на лични данни е доброволно.Тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и
съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. Сенсата
Технолоджис в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни, които
ни предоставяте.

