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Schollglas jest  międzynarodową grupą przedsiębiorstw działającą w branży szkła. Jako grupa 
łączymy w sobie fachową wiedzę w zakresie rozwoju nowych technologii, produkcji oraz 
uszlachetniania szkła płaskiego. Nasza Spółka Schollglas Polska  ze swoim zakładem w 
Tarnobrzegu stanowi w Europie jedno z najbardziej efektywnych przedsiębiorstw produkujących 
szkło bezpieczne. Fachowość, osobiste zaangażowanie oraz działania naszych pracowników 
zorientowane na klienta są gwarancją naszego stałego rozwoju. Do naszego nowoczesnego 
zakładu  produkcyjnego w Tarnobrzegu poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko: 
 
 

Inżyniera produkcji / Inżyniera procesu 
 
Opis stanowiska: 

 koordynowanie i wprowadzanie projektów dotyczących rozwoju procesów produkcyjnych 
 współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych oraz organizacyjnych 
 analizę i raportowanie pracy wydziału  
 identyfikowanie krytycznych miejsc procesu oraz zapewnienie ich właściwej kontroli 
 prowadzenie dokumentacji inżynieryjnej 
 poszukiwanie, analiza i wybór nowych technologii produkcyjnych 
 rekomendowanie i wprowadzanie nowych metod pracy i organizacji produkcji w celu 

usprawnienia procesów produkcyjnych 

Wymagania: 
-  wykształcenie wyższe techniczne 
-  doświadczenie w branży produkcyjnej  
-  mile widziane doświadczenie w branży szkła 
-  znajomość programów z rodziny AutoCad, 

mailto:kadry@schollglas.pl


 

Schollglas Polska Sp. z o.o. 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 39 

-  wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
-  odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz samodzielność i komunikatywność, 
-  nastawienie na realizacje celów, 
-  umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych 
 
Oferujemy: 
-  atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowym środowisku, 
-  ciekawą i pełną wyzwań prace oraz możliwość rozwoju zawodowego 
-  dostęp do nowoczesnych technologii 
-  możliwość rozwoju zawodowego 
 
Jeśli nasza oferta zainteresowała Panią / Pana i jest Pani / Pan osobą samodzielną, 
zaangażowaną i nastawioną na osiągnięcie wyników, prosimy o przesłanie na niżej podany adres 
dokumentów aplikacyjnych.  
Wyczerpujące oferty w języku polskim oraz angielskim, wraz z podaniem oczekiwań 
finansowych, prosimy składać pod niżej podanym adresem. Gwarantujemy pełną dyskrecję. 
 
 
Na przesłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 
883). 
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