Чрез изграждане на невидими умения
към постигане на видими резултати!

«Епсилон ЧК» - ООД е компания,
предоставяща широка палитра от услуги по
индивидуално, екипно и организационно
управление и развитие на Човешкия
капитал. Нейната мисия е да подпомогне
бизнеса в постигането на бързи и устойчиви
успехи при минимален разход на усилия и
средства чрез своите висококачествени и
иновативни услуги в областта на човешките
ресурси.

«Епсилон ЧК» търси:
МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО
за гр. Пазарджик
Ref.: DN – 01
за свой клиент - утвърден производител на
качествени български млечни продукти.
Създадената преди повече от 60 години фирма
притежава богат опит и традиции и модерно
оборудване.
1. ОТГОВОРНОСТИ:
 Организира, координира, ръководи и контролира цялостната работа в
производствения отдел.
 Отговаря за изпълнението на производствения план по отношение на
количество, качество и срокове.
 Изготвя месечни производствени програми и седмични програми за
разфасовка.
 Координира с отдел "Планиране" производствените количества и
информира незабавно в случай на настъпили изменения.
 Управлява въвеждането на нови продукти, технологии и материали в
сферата от процесите, които управлява.
 Изготвя бюджети и месечни отчети към ръководството.
 Анализира и разрешава проблеми, свързани с качеството.
 Информира и комуникира проблеми, свързани с материалите, съвместно с
Мениджър "Качество" и Мениджър "Снабдяване и логистика".
 Следи индикаторите за представяне, добивите и достигане на качествените
характеристики на всеки продукт.
 Контролира техническата и оперативна подготовка на работата и
осигуряването на техническата и технологична документация,











инструменти, приспособления, материали, работно облекло и лични
предпазни средства.
Организира и управлява работата по процеса за непрекъснато подобрение,
както и на начините за подобрение (т. нар. „Improvement paths “).
Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина,
правилата за безопасност и хигиена на труда в производствените цехове,
които ръководи.
Управлява работния капацитет на хора и оборудване на дневна/седмична
база и поддържа подходящ баланс между производствен обем и необходим
брой служители.
Подсигурява обучението на новите служители, също така прави
предложения за повишаване на квалификацията на персонала.
Подсигурява наличието на работни инструкции за всяко работно място и
изисква спазването им, за да гарантира производствените процеси.
Следва и изисква спазването на лийн - принципите в обособеното звено, за
което отговаря.
Познава принципите на масовото производство. Оценява рисковете и
предприема адекватни мерки, за да минимизира риска от масова грешка в
повереното му производство.

2. ИЗИСКВАНИЯ:










Образование: висше – хранително вкусова промишленост, микробиология;
Отлична компютърна грамотност - работа с MS Office.
Много добър английски език – писмено и говоримо – предимство.
Професионален опит: минимум 5 годишен опит в технологична специалност
мляко и млечни продукти.
Умения за взимане на решения, инициативност, организаторски способности.
Много добри комуникативни умения.
Умения за управление на хора и екипи.
Умения за планиране и организиране на процеси.
Желание за учене и развитие.

3. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 Стимулиращо възнаграждение.
 Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните
задължения.
 Възможности за професионално усъвършенстване.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете:
1. Автобиография с актуална цветна снимка;
2. Копия /сканирани/ на дипломи, сертификати, лицензи, препоръки и др., подкрепящи
кандидатурата,
3. Мотивационно писмо,
като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде
осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на
документи: 15.12.2021 г.

За допълнителна информация се обръщайте на телефон:
088 /845 28 38
„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни
единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.
License: No 2126 /07.10.2016 valid for Bulgaria
License: No 2127 /07.10.2016 valid for abroad
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