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Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko 

specjalisty ds.planowania 

 
Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe  techniczne (specjalność: zarządzanie i inżynieria produkcji,  

technolog produkcji, automatyka, mechanika) 

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  

• bardzo dobra znajomość programu MS Project oraz MS Excel 

• znajomość oprogramowania ERP Streamsoft „VERTO” będzie dodatkowym atutem 

• doświadczenie zawodowe w planowaniu produkcji oraz realizacji projektów min. 1 rok 

• zdolności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz przewidywania wariantów zdarzeń 

• znajomość zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, cyklu 

produkcyjnego i zaopatrzeniowego oraz znajomość metod statystycznych 

• znajomość systemów i procesów planowania produkcji, zapasów 

• odpowiedzialność i samodzielność w działaniu 

• dokładność i dobra organizacja pracy własnej 

• umiejętność pracy pod presją czasu 

• dyspozycyjność 

 
Zakres obowiązków:  

• planowanie realizacji projektów w zakresie produkcji, montaży, kompletacji 

• bilansowanie mocy produkcyjnych oraz montażowych 

• identyfikacja i monitoring ścieżek krytycznych w harmonogramach 

• symulacja i raportowanie obciążenia mocy produkcyjnych oraz montażowych  

dla kontraktów realizowanych oraz planowanych do pozyskania 

• monitorowanie stanu zaawansowania realizowanych zadań oraz bieżące  

raportowanie odchyleń terminowych oraz godzinowych 

• bilansowanie zasobów 

• opracowywanie i nadzór nad wykonaniem harmonogramu 
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Oferujemy: 

• stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• pracę w zgranym zespole doświadczonych specjalistów 

• możliwość doskonalenia zawodowego 

• grupowe ubezpieczenie na życie 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

• ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec  
 
 
Odpowiadamy wyłącznie na aplikacje spełniające podstawowe wymagania podane w ogłoszeniu. 
 
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV i listu 
motywacyjnego na adres e mail: rekrutacja@empb.com.pl wpisując w tytule e maila „specjalista 
ds.planowania”. 
 
Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny prosimy opatrzyć klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energomontaż-Północ-Bełchatów  Sp. 
z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie                      
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)). 
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