
     
 

 

Bel  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach, jeden z europejskich liderów w produkcji serów 

obecny w Polsce od 1998 roku ( m.in. sery Krówka Śmieszka, Kiri, Babybel), będący częścią 

francuskiego koncernu mleczarskiego Fromageries Bel poszukuje osoby do działu produkcji na 

stanowisko:  

 

KIEROWNIK ZMIANY, obszar KIRI 
 

❖ Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za :  

➢ organizację, nadzór i kontrole wszystkich działań produkcyjnych i poza produkcyjnych w 

czasie trwania zmiany, podejmowanie decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych, 

➢ realizację planów produkcyjnych w ramach założonych standardów oraz realizację 

planowanych współczynnikow produkcyjnych, 

➢ przepływ informacji pomiędzy zmianami , 

➢ zapewnienie kontroli jakości procesu zgodnie z obowiązującymi planami kontroli,  

➢ monitoring i systemowe raportowanie zdarzeń produkcyjnych, 

➢ przestrzeganie zasad BHP  

➢ uczestnictwo w projektach Lean Manufacturing 

➢ tworzenie przyjaznej atmosfery pracy, 

➢ szkolenie, motywowanie, rozwój oraz ocenianie powierzonej grupy około 40 

pracowników 

❖ Wymagania: 

➢ wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: technologia żywności, inżynieria 

produkcji, zarządzanie produkcją 

➢ mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej z 

branży spożywczej  

➢ praktyczne umiejętności organizacji pracy i zarządzania ludźmi, 

➢ atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego   

➢ znajomość komputera i pakietu MS Office,  

❖ Oferujemy 
➢ Pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie, w oparciu o wysokie standardy jakościowe 

➢ Stabilne warunki zatrudnienia 

➢ Bogaty pakiet benefitów: pyszne posiłki w zakładowej stołówce, prywatna opieka medyczna, 

ubezpieczenie na życie, pakiet świadczeń socjalnych 

➢ System premii i nagród 

➢ Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie 

Lokalizacja: Polska – fabryka w Chorzelach (woj. mazowieckie) 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym  na adres e-mail: 

rekrutacja@groupe-bel.com. W CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEL 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach przy ul. Grunwaldzkiej 97, moich danych osobowych zamieszczonych w 

CV na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Kierownik Zmiany 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach przy ul. Grunwaldzkiej 97 

moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby innych prowadzonych obecnie i w przyszłości 

procesów rekrutacyjnych.” 


