
Do naszej lokalizacji w Kluczborku (Polska) poszukujemy

Operations Manager Recycling  
Twój zakres obowiązków:
•  Planowanie, szkolenie i organizacja pracy podległego zespołu pracowników
• Planowanie, monitorowanie i ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych
• Nadzór nad utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz dokumentacją

dozoru technicznego.
• Prowadzenie statystyk produkcji i raportów miesięcznych
• Bieżące monitorowanie dokumentacji i procesów produkcyjnych zgodnie ze standardami

systemów jakości grupy PERLON®
• Udział w tworzeniu dokumentów dotyczących jakości procesów produkcyjnych
• Monitorowanie i zarządzanie procesami związanymi z gospodarką odpadami (BDO)
• Dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy
• Przygotowanie danych i receptur materiałowych dla produkcji
• Organizacja dostaw surowców i zarządzanie gospodarką magazynową materiałów

produkcyjnych oraz produktów końcowych
• Odpowiedzialność za sprawny przebieg procesu produkcyjnego
• Prowadzenie dziennika operacji procesów produkcyjnych

Nasze wymagania: 

• Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
• Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie
• Wsparcie w realizacji zadań i celów
• Szerokie możliwości rozwoju zawodowego
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
• Niezbędne narzędzia pracy

Perlon® - The Filament Company to 
innowacyjna, globalna grupa firm 
specjalizująca się w produkcji włókien 
syntetycznych do różnorodnych 
zastosowań. W zakładach w 
Niemczech, USA, Chinach i Polsce 
produkowane są włókna stosowane 
w przemyśle maszyn papierniczych 
(PMC), przemyśle szczotkarskim, w 
tekstyliach technicznych oraz w 
kosmetyce i stomatologii. 
Zatrudniając około 850 pracowników, 
Grupa Perlon® generuje obroty w 
wysokości około 150 milionów euro.

Zapraszamy do aplikacji i przesłania 
CV wraz z listem motywacyjnym 
bezpośrednio do działu rekrutacji:

Katarzyna Falińska
rekrutacja@perlon.com
Tel: +48 77 418 66 30
www.perlon.com

Prosimy o dopisanie klauzuli RODO w 
CV: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w przesłanych 
dokumentach aplikacyjnych dla 
potrzeb obecnego, jak i przyszłych 
procesów rekrutacyjnych.

www.perlon.com
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Oferujemy:

• Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (mile widziane: inżynieria produkcji, chemia)
• Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego – warunek konieczny
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym zajmującym się

recyklingiem tworzyw sztucznych.
• Znajomość  procesów z zakresu regranulacji lub przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Znajomość MS Office
• Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, ustalania priorytetów,

zorientowanie na jakość i cele, inicjatywa w działaniu
• Gotowość do odbycia kilkumiesięcznego szkolenia w Niemczech




