Technologies Enhancing
Fightability and Survivability

NFM Production to firma, w której:
•
•
•

Możesz mieć dostęp
p do najnowszych technologii i nowoczesnych narzędzi
narz
pracy
Zostaniesz starannie wdrożony
ony do pracy w firmie i przeszkolony do pracy na swoim stanowisku
Będziesz mógł się bardzo wiele w krótkim czasie nauczyć i rozwinąć szereg kompetencji

Jeżeli większość z tych umiejętnoś
ętności i doświadczeń odnosi się do Ciebie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie
wiadczenie na stanowisku technologa
Znajomość zasad kroju i szycia
Znajomość konstrukcji i stopniowania
Znajomość rysunku technicznego
Umiejętność czytania specyfikacji technicznej materiałów
Znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów z pakietu MS Office i programu Adobe
Illustrator
Mile widziane doświadczenie
wiadczenie w pracy
pra z odzieżą wodoodporną / klejoną,, laminatami, zgrzewaniem
zg
Mile widziana znajomość
ść nowinek technicznych i technologicznych w produkcji odzieży
odzie
Mile widziane doświadczenie
wiadczenie w pracy wymagającej
wymagaj
znajomości
ci standardów jako
jakościowych

to prawdopodobnie możesz u nas
as znaleźć
znale swoje miejsce jako

Technolog odzieży
Miejsce pracy: Potęgowo k. Lęborka

Kluczowe zadania na tym stanowisku to:
•
•
•
•
•
•

Współpraca z projektantemi konstruktorem w zakresie technologiiorazkonstrukcjiodzieży
technologiiorazkonstrukcjiodzie
Przygotowywanierozmiarówodzież
Przygotowywanierozmiarówodzieży
Nadzór nad wdrożeniem
eniem nowych wyrobów do produkcji i nad poprawnością
poprawno
produkcji
Przygotowanie dokumentów produktów
Praca nad zwiększeniem
kszeniem efektywności
efektywno ci operacji szycia w opracowywanych produktach
Monitorowanie przygotowania wzorców

Co oferujemy w ramach zatrudnienia:
zatrudnienia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracę w międzynarodowym
dzynarodowym zespole
szerokie możliwości
ci rozwoju zawodowego
stabilne zatrudnienie, umowę
ę o prac
pracę
szkolenia merytoryczne
prywatną opiekę medyczną
możliwość ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
dostęp do oferty ZFŚS
przyjazną atmosferę i pracę w dynamicznym i kompetentnym zespole
współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym
atrakcyjną lokalizację usytuowaną pomiędzy
dzy takimi miejscami jak Łeba, Ustka, Kaszuby i Trójmiasto
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Technologies Enhancing
Fightability and Survivability

NFM jest częścią norweskiej Grupy NFM zlokalizowaną
zlokalizowan w Lęborku i Potęgowie
gowie koło L
Lęborka. Firma
mieszcząca się w nowoczesnych
ch budynkach zajmuje się projektowaniem, produkcją
produkcj i sprzedażą
zaawansowanych technicznie wyrobów odzieżowych
odzie owych dla potrzeb wojska i policji. Więcej
Wię
informacji na naszej
stronie internetowej i w mini-profilu
profilu na pracuj.pl
Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z zawartą
zawart klauzulą: Wyrażam
am zgodę
zgod na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji; (zgodnie z ustawą
ustaw o ochronie danych
dan
osobowych z
dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883).
883)
Informujemy, iżż skontaktujemy się
si tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej
cej informacji o NFM Production mo
można znaleźć na stronie:
http://www.nfm.no/
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