
 
 
Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. działa na rynku już od ponad 20 lat. Jesteśmy polską firmą produkującą i sprzedającą produkty   
z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Naszymi klientami są największe sieci 
handlowe – w Polsce i na świecie.  Obecnie do naszego zespołu w Zakładzie Produkcyjnym w Wieluniu poszukujemy osoby, 
która będzie odpowiedzialna za planowanie produkcji. 

Planista Produkcji 

Nr ref: 14/2018/WLN

Miejsce pracy: Wieluń 

Zakres obowiązków: 

 opracowanie planów techniczno-ekonomicznych 
produkcji; 

 bieżąca korekta założeń produkcyjnych; 

 tworzenie planu produkcyjnego: planowanie, 
koordynacja i kontrola realizacji zleceń w celu 
zapewnienia ciągłości produkcji; 

 zabezpieczenie stanów magazynowych; 

 analiza krytycznych braków oraz utrzymywanie kontaktu 
z działem zakupów, 

 monitorowanie obłożenia maszyn i zapewnienie 
optymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych; 

 rozwijanie narzędzia planistycznego w systemie ERP; 

 opracowywanie dokumentacji zleceń produkcyjnych w 
systemie ERP, 

 planowanie i optymalizacja procesów logistycznych; 
 

 
 

Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe kierunkowe 

 min. 2-3 letnie doświadczenie w obszarze planowania 
produkcji w firmie z branży produkcyjnej; 

 mile widziane doświadczenie w zakresie logistyki na 
stanowisku specjalistycznym; 

  doświadczenie w pracy z systemem ERP; 

  zdolności analityczne, systematyczność; 

  zdolności interpersonalne i komunikatywne; 

  zdecydowanie i inicjatywa w działaniu; 

  bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności 
Excel); 

  mile widziana znajomość branży tworzyw sztucznych 

 
 
 
 
 
 

Oferujemy:

 Odpowiedzialną i ciekawą pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym; 

 Stały kontakt z klientem; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Miłą atmosferę w pracy, zgrany i sympatyczny zespół pracowników; 

 Samodzielne stanowisko pozwalające rozwijać się i nabywać nowe kompetencje; 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 

 

Kontakt: rekrutacja@patrol.pl  

 

 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694, Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.)". 
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