
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER OBSZARU – KIEROWNIK WYDZIAŁU PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ 

(PION WSPARCIA) 
nr ref.: PA/29/2020 

 
 
Przewidywany zakres obowiązków: 
 

 

• Planowanie, organizowanie i doskonalenie procesów w Wydziale Produkcji Doświadczalnej. 

• Kierowanie pracą podległych pracowników, koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań. 

• Nadzór nad prowadzeniem procesów technologiczny, rozliczeniem zużycia surowców, 
prowadzeniem i rozliczaniem stanów magazynów. 

• Zapewnienie stałego doskonalenia jakości oferowanych produktów. 

• Racjonalizacja technologii i produktów wytwarzanych w Wydziale Produkcji Doświadczalnej. 

• Analizowanie i racjonalizacja kosztów wytworzenia. 

• Współpraca z Zakładami i Laboratoriami w zakresie opracowywania nowych rozwiązań 
technologicznych oraz technicznych, wdrożenie do produkcji wyników prac naukowo-
badawczych. 

• Współpraca z dostawcami i odbiorcami. 

• Współpraca z Działem Technicznym i Inwestycji m.in. w zakresie zakupów inwestycyjnych 
oraz planów remontów maszyn i urządzeń, 

• Prowadzenie spraw reklamacyjnych wspólnie z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu 
Jakości. 

 

Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe – włókiennictwo, 

• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi 
w obszarze produkcji , 

• znajomość zasad dokumentacji produkcyjnej i gospodarki magazynowej, 

• znajomość rynku przemysłowego – szczególnie włókienniczego, 

• dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), 

• komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

• asertywność, zdolności organizacyjne, 

• odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, 

• umiejętność sprawnego rozwiazywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, 

• umiejętność pracy w zespole. 
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Oferujemy:  
 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 

• możliwość ubezpieczenia grupowego,  

• świadczenia z ZFŚS,  

• ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku. 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa 

Dział Spraw Pracowniczych  

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl 

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia. 

 
Rodzaj umowy: umowa o pracę  
Liczba stanowisk pracy:  1 

Wymiar etatu: pełny etat 

Miejsce wykonywania pracy: Łódź 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 listopada 2020 r. 

 
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa  moich 
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
 
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. 
 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 

Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl 
Klauzula informacyjna dostępna pod adresem:  http://iw.lodz.pl/kariera/rodopraca/ 
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