
[ Specjalista ds. procesów produkcyjno - inżynieryjnych ]

[ advancing e-mobility ]

• Opracowywanie parametrów procesu technologicznego
• Przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych i 

dokumentacji technologicznej
• Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień
• Wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości 

produkcji, surowców oraz we wdrażaniu działań 
naprawczych

• Inicjowanie projektów optymalizujących (Lean 
Manufacturing) i uczestnictwo w nich

• Wsparcie techniczne działu produkcji oraz innych 
działów organizacji w tym zakresie

• Wsparcie działu produkcji we wdrażaniu inadzorze 
procesu technologicznego

Twoje zadania: 
• Kandydat na stanowisko inżyniera procesu powinien 

mieć ukończone wyższe studia techniczne z zakresu 
procesów produkcyjnych

• Ponadto musi dysponować wysoko rozwiniętymi 
umiejętnościami analitycznego myślenia, szybkością 
podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą 
organizacją czasu

• Ze względu na częstą pracę w zespołach projekt-
owych (w tym międzynarodowych) niezbędna będzie 
umiejętność pracy zespołowej, asertywność i znajomość 
języka angielskiego i / lub niemieckiego

Twój profil:

Oferujemy:

Morat Swoboda Motion Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 32 . 57-402 Nowa Ruda
NIP: 899-284-04-33

 

https://pl.morat-swoboda.com

Morat Swoboda Motion (MSM) jest młodą, dynamiczną firmą, która promuje elektromobilność poprzez innowacyjne 
rozwiązania napędowe. Głównym obszarem działalności MSM, spółki joint venture pomiędzy działającymi na całym świecie 
firmami Franz Morat Group i Swoboda, jest rozwój i produkcja komponentów i systemów napędowych dla wszystkich 
zastosowań mobilnych silników elektrycznych. Firma powstała w 2018 roku i już generuje roczne przychody ze sprzedaży 
w dwucyfrowym przedziale milionowym, zatrudniając około 70 pracowników. Obok istniejących lokalizacji w Niemczech i w 
Polsce przygotowujemy się obecnie do uruchomienia zakładu w Chinach, który będzie realizował nowe zlecenia. Bardzo dobra 
sytuacja w zakresie zamówień na ważnych rynkach przyszłości potwierdza naszą strategię i ambitne cele rozwojowe. Do 
realizacji tych celów poszukujemy

Stań się częścią historii sukcesu Morat Swoboda

Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne, w tym 
oczekiwania płacowe i dyspozycyjność, pod adresem  
praca@morat-swoboda.com

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią  
Agatą Osicką-Bochan pod telefonu + 48 731 616 333.

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się 

firmie
• Bardzo dobre warunki BHP
• Fundusz Socjalny
• Zdobycie nowych uprawnień
• Możliwość rozwoju zawodowego 


