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RESPONSABLE DE PLANTA  DE PRODUCCIÓBARCELONA (BARCELONA)Empresa:
MARLEX RECRUITINGDescripció: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de
càrrecs intermitjos i directiusQuina serà la teva missió a l¿empresa? En dependència del/la
Director d¿Operacions, la persona seleccionada s¿ocuparà de: ¿ Planificar, dirigir i coordinar
les activitats relacionades amb la fabricació del producte.  ¿ Establir plans de producció
d¿acord amb la resta de departaments.  ¿ Proposar millores en el sistema de la planificació,
aprovisionament i comandes ¿ Reducció dels costos de producció i augment de l¿eficiència i
eficàcia dels processos productius.  ¿ Avaluar les necessitats de la maquinària, materials i
recursos humans per l¿acompliment de les ordres de fabricació.  ¿ Organització i utilització
òptima dels equips de la planta, establint la seqüència correcta i els estàndards de costos i
productivitat.  ¿ Implementar sistemes de control de producció i qualitat, analitzar els informes
de producció, control de qualitat, control de processos i manteniment.  ¿ Seleccionar els
estàndards de producte, examinant mostres de matèries primeres per assegurar que els
productes acabats tinguin la qualitat necessària.  ¿ Controlar i dirigir la selecció de personal de
fàbrica, formació, pla d¿acollida i realització d¿informes de rendiment.  ¿ Col·laborar en
l¿avaluació de risc i, preparar la metodologia de treball que s¿hagi d¿utilitzar en operacions no
rutinàries.  ¿ Coordinar i liderar els responsables de torn de l¿empresa.   Al perfil seleccionat se
li ofereix: ¿ Treballar en una empresa sòlida i responsable.  ¿ Estabilitat i pla de carrera dins la
organització.  ¿ Formació contínua a càrrec de l¿empresa.  ¿ Jornada laboral en torn central   ¿
Salaris competitius  Ets el/la candidat/a ideal si tens... ¿ Formació mínima en Enginyeria
Tècnica ¿ Es valoraran coneixements Lean Manufacturing, 5S i/o Engiplant.    ¿ Experiència
mínima dRelació laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari
mensual fins a: 003/07/2020
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