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Η  qmetric - HR Solutions,  επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πολυεθνικής 
βιομηχανίας με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, τη θέση του/της 

Υπεύθυνου/ης Τμήματος Παραγωγής 

Η θέση 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναλάβει διοικητικό και συντονιστικό ρόλο στο Τμήμα 

Παραγωγής με βασική αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος και 
της ομαλής συνεργασίας των διαφορετικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διαδικασία της 
παραγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν: 

• Διαχείριση και επίβλεψη του προσωπικού του Τμήματος Παραγωγής 

• Διαχείριση της επικοινωνίας του προσωπικού του Τμήματος Παραγωγής, με τα 
υπόλοιπα τμήματα, με σκοπό την διευκόλυνση των αναγκών της παραγωγής 

• Παρακολούθηση των διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, των εντολών εργασίας, 

της εκπαίδευσης και της ρύθμισης των μηχανημάτων βάσει προτύπων ISO 

• Μηχανολογική υποστήριξη, όταν χρειάζεται (γνώση επισκευής αντλιών, πλύσεων, 
μύλων, φίλτρων κτλ) 

• Hands-on αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής 

• Ανάλυση ποιοτικών προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων στο πεδίο ευθύνης 

• Παρακολούθηση των δεικτών λειτουργίας του Τμήματος και βελτιστοποίησή τους 

• Σχεδιασμός και επίβλεψη προγράμματος εργασιών παραγωγής, ως μέλος ομάδας ή 

ανεξάρτητα 

• Επίβλεψη της ετήσιας προγραμματισμένης συντήρησης του εξοπλισμού. 

Το προφίλ σας 

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του/της 
Υπεύθυνου/ης Τμήματος Παραγωγής θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 

• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό περιβάλλον 

• Πτυχίο Χημικού Μηχανικού με γνώσεις μηχανικής / Μηχανολόγου Μηχανικού (ιδανικά 

τίτλος ΑΕΙ) 

• Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές με κατεύθυνση στη 

Φυσικοχημεία: Αντιδράσεις ,Τεχνολογίες υλικών, Ηλεκτροχημεία, Χημεία 

επιφανειών, διαχωρισμοί φάσεων κλπ 

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (rotation) 
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• Ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών τόσο στο πεδίο της 

παραγωγής και καθημερινής λειτουργίας όσο και στη διαχείριση έργων 

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

• Διοικητικές ικανότητες 

• Άριστη γνώση αγγλικών 

• Γνώσεις Η/Υ. 

Ο πελάτης μας προσφέρει 

Εφόσον επιλεγείτε, σας προσφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ανταγωνιστικές αποδοχές 

• Οικογενειακό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 

• Δομημένο περιβάλλον εργασίας 

• Ένταξη σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  

• Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα 

• Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχημάτων 

• Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις  

• Δυνατότητα μονιμοποίησης. 

Ενδιαφέρεστε; 

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας πατώντας εδώ 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και 

συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

https://qmetric.vincere.io/careers/job/32148/ypey8ynos-h-tmhmatos-paragwghs/8essalonikh

