Биомашиностроене АД е компания, специализирана в проектиране и производство на
технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишлености.
Основните продукти, които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни топлообменници от
неръждаема стомана, произведени за проекти на клиентите ни в Европа, Близкия Изток, Азия,
Южна и Северна Америка, Нова Зеландия.
Във връзка с увеличаване обема на работа, Биомашиностроене АД търси да присъедини към
екипа си мотивиран и отговорен служител на длъжност

Инженер, производствено планиране
Основната роля е свързана с планиране, организиране и координиране на производствения
процес и актуализиране на производствена програма, съобразена с производствения капацитет.
Основни задължения:
-

Разпределя документация за производство и прави вътрешни трансфери на материали и
детайли;
Актуализира планово задание съгласно предварителни срокове, документация и налични
материали;
Проверява наличност на материали с цел коректно изпълнение на производствения план;
Правя замяна на актуализирани чертежи от документация, съпътстваща производството на
съответните детайли и продукти;
Въвежда данни, свързани с производителност и ефективност на труда.
Координира и комуникира с всички отдели относно производствения процес и
актуализиране на производствена програма.

Основни изисквания:
-

Релевантно висше техническо образование;
Професионален опит в областта на производствено планиране, се счита за предимство;
Препоръчителни умения: MS Office, ERP;
Ползването на Английски език се счита за предимство;
Ориентираност към резултатите, инициативност, умения за работа в екип;

Какво предлагаме:
-

Програма за въвеждащо обучение;
Възможност за професионално развитие в компания с утвърдени лидерски позиции на
пазара;
Работа по интересни проекти за български и международни клиенти, лидери в бранша;

Как да кандидатствате:
Ако отговаряте на посочените изисквания и искате да бъдете част от нашата компания, моля,
изпратете автобиография на hr@biomashin.com. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при
спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените
кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД
Бул. „Васил Априлов“ № 160
4003 Пловдив
България

Тел.:

+359 (0)32 900 700
+359 (0)32 951 603

Факс:

+359 (0)32 940 486

Ел. поща: office@biomashin.com
Уебсайт: www.biomashin.com

