
 

BORNE FURNITURE Sp. z o. o to nowoczesna, innowacyjna firma , która specjalizuje się w wielkoseryjnej produkcji 
elementów meblowych dla sieci sklepów Ikea. To dwa zakłady produkcyjne w Gorzowie Wlkp. i Barlinku. Dobry 
pracodawca, który obecnie zatrudnia 650 pracowników. 

W związku z rozwojem Działu Lean, Borne Furniture  
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

Specjalista ds. Lean 
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski 

Osoba na tym stanowisku:  

 Analizuje i doskonali procesy produkcyjne: 
 Ustala sposoby pomiaru analizowanego procesu. 
 Tworzy narzędzia/systemy do zbierania danych. 
 Analizuje procesy pod kątem wyszukiwania marnotrawstw i szans optymalizacyjnych. 
 Przygotowuje raporty/ zestawienia przedstawiające wyniki analiz. 
 Zna narzędzia Lean Manufacturing. 
 Prowadzi projekty doskonalące (wydajnościowe i jakościowe) metodologią DMAIC) 
 Kieruje zespołami projektowymi. 
 Moderuje spotkania zespołów projektowych, oraz wyznacza im zadania. 
 Monitoruje postępy w realizacji wyznaczonych zadań. 
 Raportuje postępy prac w projekcie kierownikowi działu lub „sponsorowi” projektu. 
 Dokumentuje postępy pracy zespołu projektowego. 
 Promuje kulturę Lean i Six Sigma w organizacji. 
 Prowadzi szkolenia wewnętrzne z podstawowych zagadnień związanych z Lean. 
 Dzieli się wiedzą z zakresu Lean i Six Sigma w ramach prowadzonych projektów. 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie min. Średnie poparte doświadczeniem, preferowane wyższe kierunkowe techniczne : 
Zarządzanie produkcją /jakością itp. 

 Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne. 
 Samodzielność w działaniu, zorientowanie na cele i odporność na stres. 
 Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel - zawansowany, Power Point, Outlook). 

 

 



Dodatkowe atuty: 

 Certyfikat SIX Sigma Green Belt. 
 Znajomość oprogramowania: Sap, Minitab, Golem. 
 Gotowość do wyjazdów służbowych. 
 Prawo jazdy kat. B. 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym. 

Oferujemy: 

 Praca w innowacyjnej nowoczesnej firmie  
 Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę ( umowa na czas nieokreślony, system 

jednozmianowy),  
 Atrakcyjne wynagrodzenie ,  
 Adekwatne narzędzia pracy i dodatkowe benefity ( telefon, prywatna opieka medyczna, grupowe 

ubezpieczenia na życie, szkolenia menadżerskie, dofinansowanie studiów i nauki języków obcych ) 
 Realne szanse na rozwój zawodowy, osobisty wraz z rozwojem firmy, 
 Możliwość współpracy z jednymi z najlepszych fachowców w branży na rynku krajowym i 

zagranicznym. 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@borne-furniture.com lub adres firmy: Dział HR, Borne 
Furniture Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: "Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Borne Furniture Sp. o.o. w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu 
rekrutacji. Niniejsza zgoda jest ważna do czasu jej odwołania". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 


