
Trust automotive experience.

Do działu IT szukamy osoby na stanowisko:                                                                                                                                                                         

IT Application Manager SAP PP oraz MES

Każda część jest częścią mnie.
GEDIA przykłada wagę do każdej części i każdego człowieka: Każda część – ponieważ  wspólnie z niemal wszystkimi producenta-
mi pojazdów opracowujemy i produkujemy innowacyjne części strukturalne do lekkich karoserii. Każdy człowiek – ponieważ nie 
byłoby to możliwe bez naszych 4.300 zmotywowanych i kompetentnych pracowników. 
Ty też możesz stać się częścią GEDIA!

Czekamy na Twoją aplikację ze szczegółami dotyczącymi najwcześniejszego możliwego terminu rozpoczęcia pracy oraz
Twoich oczekiwań płacowych do: praca@pl.gedia.com.
Państwa osoby kontaktowe: Agnieszka Pawłowska : +48 68 45 80 469 , Remigiusz Dolata : +48 68 45 80 116

planowanie, integracja, użytkowanie i dokumentacja systemów i serwisów ze 

strony IT na shopfloor

usuwanie awarii systemów informatycznych oraz koordynacja realizacji zadań 

z dostawcami usług, analiza, kwalifikowanie i usuwanie incydentów (First-and 

Second-Level) jak również planowanie, realizacja, monitoring i dokumentowa-

nie zmian iprojektów

optymalizacja i dopasowanie procesów we współpracy z zespołem kluczowych 

użytkowników oraz wydziałami wewnętrznymi

współpraca w projektach w celu wdrożenia procesów digitalizacji.

wykształcenie kierunkowe ze specjalizacją na obszarze technologii informatnej 

lub automatyki

kilkuletnie doświadczenie zawodowe na obszarze SAP PP

gruntowna wiedza z zakresu informatycznych systemów produkcyjnych oraz 

standardów wymiany danych z systemami MES (np. standard OPC)

myślenie analityczne, techniczne, szybkie przyswajanie wiedzy oraz wysoka 

orientacja na potrzeby klienta igotowość wsparcia

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; mile widziana 

znajomość języka niemieckiego

gotowość do odbywania podróży służbowych
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Zadania: Profil personalny:

GEDIA Automotive Group 
ul. Przemysłowa 7, Nowa Sól

pewne i stabilne miejsce pracy

smaczne domowe obiady

pełen pakiet socjalny  

ubezpieczenie na życie

 interesujące projekty w międzynarodowym środowisku

miłą atmosferę w ambitnym zespole

Nasze usługi dla Państwa:
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Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem rodzinnym z dziewięcioma zakładami produkcyjnymi i przywiązujemy dużą 
wagę do kultury korporacyjnej, którą cechuje wzajemny szacunek i zaufanie.


