
 
 

 
 

  

Wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie ciekawą zawodowo perspektywą pracy w prosperującym przedsiębiorstwie? 
Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie CV oraz listu intencyjnego z podaniem oczekiwanego poziomu wynagrodzenia oraz 
możliwego terminu rozpoczęcia pracy. Dokumenty prosimy przesłać wyłącznie  
drogą mailową, w formie pliku PDF, bezpośrednio na adres: praca@weber-hydraulik.com 

WEBER-HYDRAULIKA Sp. Z o. o., Wykroty • ul. Wyzwolenia 52 • 59-730 Nowogrodziec, Polska • www.weber-hydraulik.com 

 

Zakres obowiązków: 
 

+ Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie procesów 
produkcyjnych i logistycznych, 

+ Tworzenie i zarządzanie dokumentacją procesową 
(instrukcje pracy, instrukcje kontroli itp.), 

+ Ścisła współpraca w zakresie wdrażania nowych 
produktów  w polskim i europejskim zespole 
interdyscyplinarnym, 

+ Ciągłe doskonalenie procesów pod względem 
bezpieczeństwa, jakości i kosztów, 

+ stosowanie zasad LEAN Manufacturing w codziennej 
pracy, 

+ Definiowanie potrzeb zasobów produkcyjnych 
potrzebnych do utrzymania zdolności produkcyjnych 
na właściwym poziomie, 

+ Konfiguracja i konserwacja danych technicznych w 
systemach IT: SAP, PLM, CAD/CAM EXAPT, 

+ Ścisła współpraca z utrzymaniem ruchu w ramach 
TPM, 

+ Zwalnianie wyrobu zgodnie z PPAP, 
+ Śledzenie i wdrażanie wymagań QMS (IATF 16949) 

we wszystkich fazach cyklu życia produktu i procesu 
(projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie i 
wycofywanie). 

+  

Jesteśmy międzynarodowym, innowacyjnym producentem elementów i systemów hydraulicznych, zatrudniającym 

ponad 1650 osób w zakładach zlokalizowanych nie tylko w Europie, ale również w Ameryce. Nasze przedsiębiorstwo 
WEBER-HYDRAULIKA Sp. z o. o. z siedzibą w Polsce, a dokładnie w Wykrotach niedaleko Bolesławca, zajmuje się 
produkcją pompek i zamków do samochodów ciężarowych oraz siłowników hydraulicznych do wózków widłowych 

oraz innych urządzeń i maszyn, zatrudniając przy tym ok 400 pracowników. 
 

 

 

Profil kandydata: 
 

+ Wyksztalcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: 
mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria 
produkcji), 

+ Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym 
stanowisku w branży samochodowej, 

+ Umiejętność obsługi i programowania maszyn CNC  

+ Praktyczna znajomość narzędzi: Proces Flow, FMEA, 
Control Plan, MSA/Gage R&R, Process Capability, Poka-
Yoke, 5xWhy, 8D, VSM/VSD, 

+ Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na 
poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, 

+ Brak obaw przed podejmowaniem ciekawych wyzwań 
zawodowych, 

+ Znajomość hydrauliki siłowej będzie dodatkowym 
atutem. 

 
 

 
 Dla naszej lokalizacji produkcyjnej w Wykrotach poszukujemy: 

Inżynier procesów produkcyjnych (k/w) 

Oferujemy:  
 

+ Praca w zespole dynamicznym 

+ Atrakcyjne warunki zatrudnienia 

+ Ciekawe i urozmaicone miejsce pracy z wyśmienitymi perspektywami rozwoju zawodowego w rozwijającym się, działającym 
w skali międzynarodowej, przedsiębiorstwie 

 


