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Nyomdai Kötészeti vezető
munkatársakat debreceni munkavégzéssel
A munkakör:
Biztosítja a kötészeti munkálatok pontos és határidőre való elkészítését, felelős a termelés
hatékonyságáért, annak fejlesztéséért. A feladatkör magában foglalja a területtel kapcsolatos
munkálatok folyamatos koordinálását; a területen zajló projektekhez, auditokhoz és
kezdeményezésekhez, új tevékenységek procedúráinak bevezetéséhez, folyamatos
fejlesztéshez, és az új folyamatok tanúsításához kapcsolódó feladatokat. A Kötészeti
területvezető felel a termelés szakmai színvonalának, valamint az operatori kompetenciák
fejlesztéséért a kötészeti területen.
Feladatok:

 A kötészeti terület szakmai irányítása, technikai fejlesztése, területi projektek
kezdeményezése, koordinálása.
 Felelős a kötészeti terület hatékony működtetéséért, a hatékonyság fejlesztéséért LEAN
elvek alapján.
 A kötészeti területhez tartozó dolgozók irányítása, szakmai támogatása, fejlesztése,
ellenőrzése, értékelése.
 Felelős a területen dolgozók kiválasztásáért, a kötészeti terület munkatársainak éves
teljesítményértékelési folyamatának lebonyolításáért.
 Együttműködik a termelési műszakirányítókkal a területhez tartozó dolgozók
beosztásának kezelésében, szabadságterv készítésében, pótlások biztosításában.
 Támogatja a karbantartást az általa ismert, felmerült műszaki problémák időben való
jelzésével, javaslatokat tesz azok kezelésére.
 Betartja és betartatja a vállalat munkabiztonsági, egészség- és környezetvédelmi
programjában meghatározott, munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, javaslatokat tesz
annak fejlesztésére.
 Betartja és betartatja az ISO 9001 minőségbiztosítási szabvány szerint a munkaköréhez
kapcsolódó feladatokat, a hozzá tartózó eljárásokat, részt vesz azok fejlesztésében.
Elvárásaink:

 Szakirányú középiskolai végzettség
 Minimum 3 éves gyakorlat Offset nyomdai termelési környezetben vezető
munkakörben
 Stressztűrő képesség, kritikus, szűk határidők betartásának, csapatmunka
megszervezésének képessége
 Képes alkalmazkodni a változó prioritásokhoz és tud felügyelet nélkül dolgozni.
 Műszaki instrukciók, diagramok értelmezésének képessége, folyamat orientáltság,
rendszerszemlélet
 Nyitott a technikák és struktúrák változtatásaira és azok elfogadására
 Döntéshozatali képesség a hosszútávú üzleti célok, az ügyfél elégedettség, a hulladék
minimalizálás és a profit elérése érdekében
Előny:






Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
Felsőfokú nyomdaipari végzettség
Nyomdai környezetben szerzett folyamatfejlesztési, technikusi tapasztalat
LEAN vagy Six-Sigma képesítés

Amit kínálunk:
 Versenyképes fizetés
 Barátságos munkahelyi légkör
 Professzionális munkaeszközök

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, küldje el pályázatát – a
pozíció megnevezésével - a következő címre allas@rrd.com. Kísérőlevelében kérjük,
jelölje meg fizetési elvárását és a kezdés lehetséges dátumát.
További információk: www.rrdonnelley.hu
vagy telefonon: +36 52 506 410

