
Twórz z nami piękno!
Marmite to innowacyjna firma będąca liderem na rynku produktów łazienkowych z przetworzonego kamienia. Jest częścią ESG (Engineered 

Stone Group), a jej właścicielem jest amerykański holding inwestycyjny Cranemere. Marmite jest obecna na międzynarodowych rynkach od 

ponad 40 lat. Jej korzenie wywodzą się ze Szwecji, a od 30 lat jest obecna w Polsce gdzie jest zlokalizowana produkcja i główna siedziba firmy. 

Marmite jest firmą B2B, a jej klienci to największe marki i firmy z branży łazienkowej na świecie. Główne kompetencje firmy to projektowanie, 

wdrażanie i produkcja unikalnych produktów, które są sprzedawane pod markami klienta lub innych marek grupy.

Ze względu na dynamiczny rozwój szukamy kandydatów do działu Produkcji na 
stanowisko :

Kierownik Zmiany
Miejsce pracy: Łowyń, k. Międzychodu

Zakres obowiązków:
• Raportowanie wyników, tworzenie i realizacja planów działań poprawiających kluczowe wskaźniki biznesowe,
• Organizowanie pracy na linii produkcyjnej,
• Tworzenie i wytyczanie standardów, instrukcji i zasad, nadzór nad ich przestrzeganiem,
• Organizowanie zasobów ludzkich, materiałowych i narzędziowych,
• Wsparcie w optymalizacji kosztów produkcyjnych,
• Wsparcie w prowadzenie polityki personalnej,
• Współtworzenie budżetu oraz realizacja rocznych założeń budżetowych.

Wymagania:
• Wykształcenie  średnie - techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe z Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Inżynierii Chemicznej i 

Procesowej lub pokrewne techniczne); 
• Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku; 
• Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. B1); 
• Umiejętność planowania pracy na linii produkcyjnej i kierowania podległym zespołem;
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, (w szczególności Excel);  

Oferujemy:

• Atrakcyjne wynagrodzeni i pracę na pełen etat w firmie o stabilnej pozycji na rynku i międzynarodowym środowisku;

• Duże możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy orasz szkoleń podnoszących kwalifikacje; 
• Możliwość implementacji projektów własnych oraz inicjatyw;
• Dostęp do szerokiego zakresu benefitów :

Karta 
MultiSport

Każdy z naszych pracowników może liczyć na szereg dodatkowych korzyści:

Dofinansowanie do 
kolonii dziecięcych 

Rabaty na 
produkty

Szkolenia
i certyfikaty

Opieka
medyczna

Spotkania 
integracyjne
i imprezy
firmowe

Kursy 
językowe

Ubezpieczenie
na życie

Dofinansowanie
do wakacji

Okolicznościowe 
świadczenia 
świąteczne

Wyślij CV!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefon pod numerem 607 688 762
lub email na adres rekrutacja@marmite.eu


