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PLANISTA PRODUKCJI  
odpowiedzialny za tworzenie planów i harmonogramów produkcyjnych 

 
 
 

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych,  
światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej 

renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, 
 

poszukuje osoby na stanowisko: 

• Tworzenie planów i harmonogramów produkcyjnych z 
uwzględnieniem optymalnego wykorzystania dostępnych 
zasobów produkcyjnych (maszyny, osoby, komponenty) 
oraz nadzór nad ich skuteczną realizacją, 

• Proponowanie działań i rozwiązań wspomagających 
doskonalenie procesu planowanie i harmonogramowania 
produkcji, 

• Przygotowanie raportów, zestawień, analiz w ramach 
nadzorowanych procesów, 

• Monitoring wskaźników stabilności procesów planowania i 
harmonogramowania produkcji, 

• Terminowe przygotowywanie i uruchamianie zleceń 
produkcyjnych w systemie klasy MES, 

• Wykorzystanie oraz doskonalenie systemu klasy APS w 
bieżącej realizacji procesu harmonogramowania, 

• Współpraca z działaniami komercyjnymi w zakresie procesu 
prognozowania sprzedaży, 

• Bliska współpraca ze wszystkimi działami wewnętrznymi 
mającymi wpływ na proces planowania produkcji 

 

Zadania: Oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe), 

• Wysoka znajomość relacji oraz zależności w 
procesach Łańcucha Dostaw organizacji 
produkcyjnej, 

• Co najmniej 3-letnie doświadczenie w planowaniu 
produkcji w środowisko MTS, MTO oraz ETO, 

• Preferowane doświadczenie uwzględniające 
działania ukierunkowane na standaryzację 
procesów planowania z wykorzystaniem systemów 
klasy APS, 

• Wysokie zdolności analityczne, 

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w 
szczególności MS Excel 

• Znajomość działania systemów klasy MES i APS 
(preferowane doświadczenie w pracy z systemem 
APS ROB-EX)  

• Znajomość języka angielskiego, 

• Posiadanie certyfikatów dokumentujących 
znajomości procesów w ramach Łańcucha Dostaw, 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne 
do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; 
(Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu 
do wiadomości następujących informacji: 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem. 
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133. 
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. 
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Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
rekrutacja@vigo.com.pl 
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