
Dywilan S.A. jest wiodącym, polskim producentem dywanów wełnianych oraz tkanej sztucznej trawy, będącej 

produktem innowacyjnym na skalę światową. Praca w Dywilanie to praca w przyjaznej atmosferze oraz liczne 

wyzwania w rozwijającej się firmie.

Obecnie poszukujemy osoby do naszego zakładu w Łodzi na stanowisko:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PRODUKCJI (pełen etat)

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 nadzór techniczny i organizacyjny w zakresie inżynierii i organizacji produkcji,

 udział w zarządzaniu zakładem produkcyjnym, 

 nadzór nad procesami planowania produkcji,

 realizacja planów produkcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem klientów,

 nadzór nad usprawnianiem procesów produkcyjnych,

 dbałość o terminową realizację zleceń produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu

jakości produktu,

 bieżące kontrolowanie kosztów produkcji i podejmowanie działań optymalizacyjnych,

 uczestnictwo w procesie wdrażania nowych projektów w zakładzie.

Od kandydatów oczekujemy:

 co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,

 mile widziane doświadczenie związane z pracą na produkcji lub w Utrzymaniu Ruchu,

 wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek włókienniczy lub mechaniczny),

 znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1 (w mowie i piśmie),

 doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,

 dyspozycyjności,



 umiejętności podejmowania decyzji i ustalania priorytetów,

 umiejętności rozwiązywania problemów, planowania i organizowania zarówno pracy własnej,
jak i podległego zespołu,

 umiejętności negocjacyjnych,

 „zmysłu technicznego”. 

Oferujemy:

 pracę w stale rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 dobrą atmosferę pracy, otwartość w relacjach, niekorporacyjną atmosferę pracy,

 stabilne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i 

umiejętności, 

 dodatkowo system premiowy uzależniony od wyników,

 atrakcyjny pakiet benefitów (dofinansowanie do pakietu sportowego, możliwość 

przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, dodatek za dojazdy, 

dofinansowanie do wypoczynku, bony świąteczne, samochód firmowy),

 możliwość rozwoju zawodowego, udziału w targach branżowych i dostęp do szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

 dużą samodzielność i decyzyjność.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje curriculum vitae i list motywacyjny na adres:

rekrutacja@dywilan.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dywilan SA z siedzibą w 90-212 Łodzi, ul. Sterlinga 
27/29. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji. Ma Pan / 
Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania
w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz 
prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. 
Podanie danych jest dobrowolne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty. 
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla 
potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez Dywilan SA, stosownie do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
24.05.2018 r. poz. 1000).
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