
 

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 nowego zakładu  produkcyjnego w Tarnobrzegu poszukujemy kandydata / kandydatki 
na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA PRODUKCJI 
 
Ofertę kierujemy do kandydatów z doświadczeniem w pracy o podobnym charakterze, mających 
następujące kompetencje zawodowe: 

- umiejętność organizowania i planowania produkcji 
- znajomość metod i technik planowania produkcji 
- praktyczne stosowanie metod Lean Management  w planowaniu 
- umiejętność kierowania kapitałem ludzkim 
- umiejętność zarządzania budżetem 
- znajomość języka niemieckiego lub  angielskiego 
- zdolności organizacyjne 
- inicjatywa i kreatywność 
- dobra znajomość obsługi komputera 

 
Do podstawowych obowiązków należeć będzie: 

- opracowywanie planów produkcyjnych 
- ustalanie terminów realizacji zleceń 
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- układanie harmonogramu funkcjonowania produkcji 
- nadzór nad realizacją zamówień  
- współpraca z pozostałymi działami przedsiębiorstwa 
- kontrola i optymalizacja działań mających na celu zagwarantowanie odpowiedniej 

wydajności i jakości produkcji 
 
Osoba ta odpowiedzialna będzie za sporządzanie planów produkcyjnych, uzgadnianie w 
porozumieniu z działem sprzedaży terminów realizacji oraz szczegółów dotyczących zleceń. 
Idealny kandydat/kandydatka to osoba posługująca się językiem niemieckim lub angielskim. 
 
Poszukujemy osoby komunikatywnej, o zdolnościach analitycznych i organizacyjnych, operatywnej 
i wykazującej się własną inicjatywą w pracy.  
 
Osobie tej oferujemy ciekawe wyzwanie i możliwość rozwoju zawodowego, pracę w ramach 
międzynarodowej grupy o wysokich standardach oraz stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.  
Wyczerpujące oferty wraz z oczekiwaniami finansowymi 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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