
 

 

 

 

 
Solaris Bus & Coach S.A., lider na polskim rynku autobusów, jest producentem autobusów 

miejskich, międzymiastowych, trolejbusów, autobusów specjalnego przeznaczenia oraz tramwajów. 

Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firmę opuściło już ponad 12 000 autobusów, które 

jeżdżą po drogach 29 krajów. Jesteśmy znani z innowacyjnych i ambitnych projektów. Dlatego 

zatrudniamy najlepszych! 

 
Obecnie poszukujemy Kandydatów będących pasjonatami  zagadnień optymalizacji procesów w 

firmach produkcyjnych, którzy gotowi są podjąć pracę w siedzibie naszej firmy w Bolechowie 

k/Poznania na stanowisku: 

 

Kierownik Optymalizacji Procesów Produkcyjnych 
(Dział Optymalizacji Procesów Produkcyjnych) 

 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na powy ższym stanowisku nale żeć będzie m.in.:  

- kierowanie pracą podległego zespołu,  

- analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych,  

- bieżąca identyfikacja i ocena ryzyk związanych z prowadzonymi procesami produkcyjnymi, 

- wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania produkcją, 

- praca w zespołach interdyscyplinarnych w celu optymalizacji strategii prac. 

 

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów: 

- kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim w obszarze optymalizacji 

produkcji, preferowane w branży motoryzacyjnej, 

- poparte sukcesami doświadczenie we wdrażaniu narzędzi doskonalenia procesów (Lean 

Management, Six Sigma), 

- wykształcenie wyższe techniczne (studia podyplomowe z zakresu optymalizacji procesów 

produkcyjnych będą dodatkowym atutem), 

- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, 

- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 

- zdolności liderskie, inicjatywa i energia w działaniu, 

- dobra organizacja pracy i orientacja na cel, 

- lojalność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność. 

 

Naszym Pracownikom oferujemy: 

- zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku, 

- możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku, 

- uczestnictwo w ciekawych projektach, 



- atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami. 

 

Jeśli szukasz nowych wyzwań, chcesz kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze 

optymalizacji procesów w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej, o ugruntowanej pozycji w 

swojej branży – zgłoś się do nas! 

 
Zapraszamy do złożenia aplikacji on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej:  
www.kariera.solarisbus.com  
 
lub na adres: 

Solaris Bus & Coach S.A. 
Dział Personalny 
Bolechowo- Osiedle 
ul. Obornicka 46 
62-005 Owińska 
 
 
Prosimy Kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Solaris Bus & Coach S.A. moich danych osobowych zawartych            
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833)”. 
 


