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Instytut Mechaniki Sp. z o. o.   

Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych 
dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i 

autobusach użytkowanych na całym świecie.  
 Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników. 

Planista 

Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice  
Region: dolnośląskie  

Opis stanowiska 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie: 

Przyjmowanie i wprowadzanie zleceń do systemu 

Współpraca z wydziałami produkcyjnymi oraz logistyką 
Opracowywanie i kontrolowanie wykonywania bieżących planów produkcji 

Opracowywanie planów zapotrzebowań materiałowych 
Przygotowywanie zleceń produkcyjnych 

Analiza efektywności i wydajności produkcji 

Nadzór nad planowanymi terminami dostaw, prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem 
ciągłości dostaw do klienta 

Kontakt oraz bieżąca współpraca z klientami 

Wymagania:    

Min. wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (planowanie produkcji, 
inżynieria produkcji lub pokrewne) 

Doświadczenie w dziale planowania w firmie produkcyjnej – mile widziane 
Znajomość zagadnień związanych z organizacją i planowaniem produkcji 

Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

Konsekwencja w działaniu, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, samodzielność 
Dobra znajomość Pakietu MS Office ( w szczególności MS Excel) 

Mile widziana znajomość programów MRP ( CDN XL) 

Oferujemy:    

Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
Przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy 
Benefity (karta Mulasport, Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze) 
Możliwość zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@im.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego 
przez IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że Administratorem danych jest  IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01. Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.” 


