
 
 

 
Formika jest producentem opakowań dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Sprzedaje 
swoje produkty w ponad 40 krajach na 4 kontynentach. Dzięki ciągłemu ulepszaniu kultury organizacyjnej budowanej 
na szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności oraz nieprzerywalnym inwestycjom w najnowszą technologię, na przestrzeni 
lat Formika stała się wiodącym dostawcą na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukuje do 
swojego zespołu pracowników na stanowisko: 

Kierownik Utrzymania Ruchu 
Miejsce pracy: Parzniew (pow. pruszkowski) 

Nr ref.: KUTR/2019/10 

Za co będziesz odpowiadać: 
• Zarządzanie kilkuosobowym zespołem mechaników, elektryków, automatyków 

• Zapewnienie ciągłości parku maszynowego (linii i innych urządzeń produkcyjnych) 

• Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku, pozostałych urządzeń oraz sprzętu będącego na    

wyposażeniu firmy 

• Zarządzanie procesem napraw, remontów oraz przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych 

• Analiza przyczyn awarii, inicjowanie i wprowadzanie działań prewencyjnych 

• Inicjowanie, wdrażanie oraz prowadzenie projektów mających na celu poprawę jakości, zwiększenie bezpieczeństwa, 

wydajności produkcji oraz minimalizację kosztów (np. wdrażanie koncepcji TPM) 

• Wdrożenie magazynu części zamiennych, zarządzanie ich zapasami, koordynowanie zamówień części i podzespołów 

• Zarządzanie budżetem obszaru (planowanie, minimalizowanie kosztów) 

• Koordynowanie prac firm zewnętrznych 

• Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń 

Czego oczekujemy: 
• Wyższe wykształcenie techniczne 

• Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektryki, automatyki, pneumatyki (doświadczenie w tych obszarach) 

• Kompetencje przywódcze – zarządzanie zespołem, zmianą, konfliktem 

• Minimum 2 lata doświadczenie pracy w dziale utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej 

• Wiedza z zakresu metodologii Continuous Improvement poparta doświadczeniem i sukcesami (wdrożenie koncepcji TPM) 

• Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów oraz dobrej organizacji pracy 
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Oferujemy: 
• Ciekawą pracę w nowoczesnej, prężnie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym 

• Perspektywę rozwoju w ramach struktury Firmy 

• Pracę w twórczej i przyjaznej atmosferze 

• Stabilne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności 

• Prywatną opiekę medyczną 

• Fundusz Świadczeń Socjalnych 

• Profesjonalne szkolenia 

• Dofinansowanie do obiadów 

• Dofinansowanie do kart Multisport 
 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. 
  

Aplikuj  

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
jedynie z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=466a04cc0d4644c49f87ac84ef9ad2ec
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=466a04cc0d4644c49f87ac84ef9ad2ec

