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Descripció de l'oferta
ADJUNT/A CAP DE TALLER, ?Projecte professional estable i de futur de la mà d?una empresa en procés de creixement i expansió. amb clares
possibilitats de desenvolupament professional

Funcions i requisits de la vacant
T?agrada la feina de taller? Tens ganes de créixer professionalment en una planta de ferrallats pel sector construcció? Saps treballar amb un
ordinador i t?agradaria fer una feina a cavall entre la gestió de les persones i la feina de producció?

GRUP ARMANGUÉ Important grup empresarial amb seu a les rodalies de Girona amb diferents seus en el territori nacional, amb un volum de
facturació de 50 Md?€ referent en el seu segment de mercat i amb un important esperit de creixement i millora continua cerca per fer front als plans
d?expansió un/a ADJUNT/A CAP DE TALLER

La persona seleccionada s?encarregarà de donar suport al Cap de Taller encarregant-se de:

?Organitzar, assignar i supervisar les taques de taller als operaris
?Donar suport als operaris quan calgui
?Preparar comandes
?Cobrir al Cap de Taller durant absències, vacances,...

Què busquem?

?Professional amb formació a nivell mitjà, FP o Cicle Formatiu tot i que no és imprescindible.
?Pensem en una persona amb experiència prèvia com a encarregat de producció o taller.
?Imprescindible domini eines ofimàtiques.
?Busquem una persona responsable, organitzada, metòdica i amb habilitats per la gestió i organització de persones.

Què oferim?

?Projecte professional estable i de futur de la mà d?una empresa en procés de creixement i expansió.

?Possibilitat d?assumir noves i més responsabilitats després del període de formació.
?Retribució oberta i negociable segons experiència i valors aportats.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: 40 hores setmanals de dilluns a
divendres
Perspectiva de la feina:

ESTABLE

Estudis
És valorable

FP II amb titulació Altres

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Valorable)

Coneixements necessaris
Ofimàtica

Professions de la feina
Adjunt/a a Producció

Experiència laboral
És valorable

?Pensem en una persona amb experiència prèvia com a encarregat de producció o taller.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Empresa
Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Serveis de Recursos Humans

