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Stanowisko:  

 
INŻYNIER ZMIANY (w zakresie inżynierii chemicznej) 

Kod ISCO:   2146 

Opis stanowiska 
W czasie tworzenia projektu: odpowiedzialny za uruchomienie sprzętu 

oraz materiałów niezbędnych do wsparcia tworzenia projektu. 

W fazie eksploatacji instalacji: realizacja planu i optymalizacja różnych 

parametrów pracy produkcyjnej w celu zwiększenia wydajności 

produkcji i podniesienia jakości produktu. 

Osoba będzie odpowiedzialna za personel danej zmiany, w celu 

identyfikacji potrzeb szkoleniowych i zapewnienia dobrej atmosfery 

pracy, tak, aby każdy czuł się częścią wysoko wykwalifikowanego 

zespołu; identyfikowanie obszarów awaryjnych i podejmowanie 

prewencyjnych działań w celu naprawy awarii. Współpraca z działem 

obsługi i zapewnienie wszelkich procedur bezpieczeństwa pracy i 

produkcji. 

Liczba etatów: 2 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Belgia   

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: JFB GE 

Adres:  Amecolaan 2 

2440 Geel 

Kraj: Belgia 

e-mail:  carier@jbfge.be  

Strona internetowa: 
www.jbfrak.com/index.htm  

Krótki opis działalności 

gospodarczej: 

Lider produkcyjny w branży opakowań PET oraz główny dostawca 

żywic PET i BOPET do krajów Bliskiego Wschodu. Produkty są 

eksportowane do ponad 50 krajów na całym świecie, głownie na 

rynki krajów UE i USA.  

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Niezbędne wykształcenie wyższe – Inżynieria chemiczna 

Doświadczenie zawodowe:  Min. 5 lat doświadczenia w pracy przy produkcji PET 

Znajomość języków:  BIEGŁA Znajomość języka angielskiego LUB niderlandzkiego w mowie 

i piśmie 

Uprawnienia/ dyplomy/ 

dokumenty 

Znajomość oprogramowania SAP, lub innego wspierającego 

zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż będzie 

dodatkowym atutem. 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  4 500 – 5 000 euro brutto/miesiąc 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  miesięcznie 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony  

 Wymiar czasu pracy Pełny wymiar czasu pracy 

Dodatkowe świadczenia: Pracodawca zapewnia pomoc w znalezieniu 

zakwaterowania, współpracuje z różnymi agencjami 

nieruchomości. 

Nowi pracownicy mogą uczęszczać na organizowane, 

odpłatne, kursy języka niderlandzkiego. 

Każdy pracownik objęty jest planem ubezpieczeń 

grupowych. 

Do dyspozycji pracownika - samochód służbowy, laptop oraz 

telefon komórkowy. 

Data rozpoczęcia: Jak najszybciej – do uzgodnienia z pracodawcą  

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV w j. angielskim  z opisem doświadczenia – mailem z 

dopiskiem - „SHIFT ENGINEER”- 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Ilse Huygen:   career@jbfge.be  

Oraz do wiadomości DE: annelies.thomas@vdab.be  

Dane teleadresowe belgijskiego doradcy 

EURES: 

Annelies Thomas 

Euresadviser 

VDAB, Dienst Eures 

Koning Albert I-laan, 1.2. 

8200 Brugge 

Belgium 

e-mail: annelies.thomas@vdab.be  

tel.  + 32 (0) 50 44 04 97  

fax   +32 (0) 50 44 04 81 

http://www.workinflanders.be  

 DODATKOWE INFORMACJE 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami telefonicznie lub 
drogą mailową. 

WAŻNOŚĆ 

Termin przedkładania podań o pracę  DO ODWOŁANIA 

 

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES 
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi 
przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby 
poszukujące pracy.  


