
 

 

 
 

 

Lider Obszaru  
 

Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Jasło 

Nr ref.: RZ/WPP/07/2019 

Główne zadania na stanowisku: 

 planowanie, organizacja, kierowanie  pracą związaną z obszarem suszarni i magazynów , 

 utrzymanie pracy suszarni drewna twardego i miękkiego w ciągłym ruchu, 

 sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesu suszenia drewna  

 zarządzanie odbiorem, przechowywaniem, inwentaryzacją, dostawą oraz bezpieczeństwem 
surowca 

 współpraca pomiędzy zależnymi wydziałami w celu zapewnienia realizacji planów 
produkcyjnych, 

 budowanie w firmie kultury ciągłego doskonalenia oraz atmosfery współpracy w poprawie 
wskaźników produkcyjnych poprzez systematyczną analizę strat jakościowych, 
wydajnościowych i w dostępności miejsca na buforach, 

 aktywne uczestnictwo w projektach doskonalących, przepływach materiału i 
odpowiedzialność za swój obszar w ramach wdrażania narzędzi Lean Manufacturing (5S, 
Standaryzacja, SMED, TPM itd.), 

 uczestnictwo w audytach wewnętrznych z zakresu narzędzi podnoszących efektywność i 
usprawniających produkcję  

 zarządzanie podległą grupą pracowników, 
  

Od kandydatów oczekujemy: 

 Doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowniczym w zakładzie produkcyjnym 

 Wykształcenie min. średnie 

 Obsługa komputera 

 Dobrej znajomości programu Microsoft Excel, 

 Dobrej organizacji pracy własnej, 

 Zaangażowania i elastyczności, 

 Umiejętności pracy w zespole,  

 Umiejętności pracy pod wpływem presji, 

 



 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 Bardzo ciekawą pracę w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym z ugruntowaną pozycją 
na rynku 

 Profesjonalne narzędzia pracy, stabilne warunki zatrudnienia 

 Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez współpracę z profesjonalną kadrą 
menedżerską  

 Atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia z funduszu socjalnego tj. dofinansowanie letnich 
kolonii dla dzieci pracowników, paczki mikołajowe dla dzieci, świadczenia pieniężne w 
okresach świąt,  

 Szkolenia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 Dobrowolne ubezpieczenie grupowe  na preferencyjnych warunkach 

 Pyszną kawę codziennie i o każdej porze dnia 

 Możliwość nauki języka obcego 

 

Informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a; 
2. Z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi 

rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych; 
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani 

zgoda na przetwarzanie danych. 
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania 

podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną. 
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl); 
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolnie i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje. 
Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku. 

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z 
pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych 
osobowych w procesie rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się 
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w 
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


