
    
 

 
OPIS STANOWISKA: 

TEAM LEADER/ KIEROWNIK PRODUKCJI 
 

Informacje ogólne:  
Osoba na stanowisku team leadera/ kierownika produkcji zarządza zespołem od 30 do 50 pracowników 
produkcyjnych i dba o optymalną współpracę w zespole. Jest ona odpowiedzialna za wyniki w zakresie jakości, 
ilości i wydajności przydzielonego jej zespołu. Ponadto, jest również odpowiedzialna za proces produkcji i efekt 
końcowy zespołu oraz planowanie na podstawie zamówień. 
 
Zakres obowiązków: 

 Utrzymuje kontakt z klientem w sprawie procesów operacyjnych; 

 Jest pierwszą osobą kontaktową dla klienta w kwestiach operacyjnych, dotyczących zakresu obowiązków 
(w zakres obowiązków wchodzi zarówno komunikacja słowna jak i pisemna); 

 Dba o bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur; 

 Jest odpowiedzialna za organizację powierzonych jej obowiązków i zarządzanie ich realizacją; 

 Jest odpowiedzialna za wyniki w zakresie jakości, ilości i wydajności zespołu; 

 Potrafi przełożyć zamówienia na plan logistyczny; 

 We współpracy z klientem i kierownikiem projektu przedstawia propozycje dotyczące poprawy wydajności 
i optymalizacji procesów; 

 Kontroluje obecność osób zatrudnionych u  klienta, a następnie przekazuje raport obecności do klienta 
i opiekuna klienta OTTO. Rozwiązuje ewentualne problemy z tym związane w trybie natychmiastowym; 

 Nadzoruje i instruuje nowych pracowników w firmie klienta; 

 W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez pracownika, przeprowadza z nim 
konstruktywną rozmowę, a także w porozumieniu z opiekunem klienta OTTO udziela mu (oficjalnego) 
ostrzeżenia; 

 Potrafi stosowanie i proaktywnie zareagować na codzienny bieg wydarzeń w miejscu pracy. Rozwiązuje 
zaistniałe problemy  tak szybko, jak to tylko możliwe. 
 

Zakres odpowiedzialności:  

 Jest odpowiedzialna za utrzymanie dobrego kontaktu z klientem; 

 Jest odpowiedzialna za zagwarantowanie i zrealizowanie odpowiedniej produktywności zespołu; 

 Jest odpowiedzialna za składanie propozycji zmian, mających na celu zwiększenia wydajności, a także udziela 
klientowi oraz menadżerowi projektu pomocnych porad; 

 Jest odpowiedzialna za właściwe i wykonalne ustalenia z klientem odnośnie zakresu codziennych obowiązków 
i dba o ich realizację.  
 

Zakres uprawnień: 

 Ma prawo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba także w porozumieniu z klientem, wprowadzić zmiany w zakresie 
realizacji codziennych obowiązków, w celu poprawienia produktywności i czasu realizacji; 

 Koordynuje zamówienia personalne, na bieżąco zwiększa lub też redukuje liczbę potrzebnych pracowników, 
dostosowując ją do aktualnych potrzeb.   

 Ma prawo udzielać pracownikom ostrzeżeń ustnych jak i pisemnych. 
 
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 Wykształcenie minimum średnie zawodowe/ techniczne; 

 Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 

 Dobra znajomość języka niderlandzkiego bądź angielskiego/ niemieckiego oraz polskiego; 

 Umiejętność obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office. 
 

Kompetencje: 

 Komunikacja ustna 

 Potrafi jasno i wyraźnie wyrażać swoje myśli, a także przekazywać informacje drugiej osobie 
w zrozumiały sposób; 

 Potrafi przeprowadzać szczegółowe rozmowy z klientem i kierownikiem projektu, zachowując 
formalny charakter spotkania; 

 Potrafi prawidłowo przeprowadzać konstruktywne rozmowy z pracownikami;  

 Potrafi uzyskać odpowiednie informacje od klienta, kierownika projektu i pracowników, a także 
uzyskać dodatkowe informacje, w przypadku niewystarczającej ilości danych. 
 
 



    
 

 
OPIS STANOWISKA: 

TEAM LEADER/ KIEROWNIK PRODUKCJI 
 

 Odporność na stres 

 Jest w stanie sprostać ciągłym zmianom w pracy; 

 Potrafi zachować zimną krew w sytuacjach stresowych; 

 Potrafi zachować spokój i profesjonalizm w sytuacjach konfliktowych; 

 Potrafi ustalać priorytety i działać we właściwy sposób w sytuacjach kryzysowych.  
 

 Umiejętność pracy w grupie 

 Potrafi pracować w grupie w sposób efektywny; 

 Potrafi współpracować ze swoimi współpracownikami nad powierzonymi, wspólnymi celami; 

 Dla dobra ogółu, potrafi zrezygnować z osobistych celów; 

 W razie potrzeby udziela wsparcia współpracownikom, a także potrafi poprosić o pomoc, jeżeli wymaga 
tego sytuacja. 
 

 Skoncentrowanie na kliencie 

 Przywiązuje wagę do wysokiej jakości usług i zadowolenia klienta; 

 Przekazuje w sposób jasny i zrozumiały informacje dotyczące przyszłych działań i wyników; 

 Uzgadnia z klientem jasne warunki współpracy, a następnie wywiązuje się z ich realizacji; 

 Informuje klienta o sprawach bieżących, a także doradza mu w kwestii ewentualnych ulepszeń i zmian. 
 

 Elastyczność 

 W celu osiągnięcia lepszych wyników w krótszym czasie, potrafi dostosować plan w zależności od potrzeb; 

 Reaguje stosownie do sytuacji i ustala priorytety działania. Potrafi pod presją czasu zmienić swój sposób 
działania  w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. 

 Potrafi pracować w elastycznych godzinach pracy (również na zmiany oraz w weekendy); 

 Potrafi szybko reagować w sytuacjach problemowych, a także rozwiązywać je w sposób proaktywny.  
 
Kompetencje miękkie: 

 Skoncentrowanie na kliencie 

 Elastyczność 

 Empatia 
  
Oferujemy: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie; 

 Zakwaterowanie i dojazd do pracy; 

 Pomoc w zorganizowaniu przejazdu do Holandii; 

 Pracę na terenie Holandii od 15 lipca do połowy grudnia. 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie CV na adres 
kandydat@ottopraca.pl, w temacie wpisując „Team Leader”. 
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