Inżynier Procesu
Miejsce pracy: Cementownia Rudniki, woj. śląskie
Współpraca w formie zatrudnienia na umowę o pracę

Główne zadania
➢ Prowadzenie nadzoru technologicznego dla surowców i paliwa technologicznego dla Zakładu
Cementownia Rudniki,
➢ Wdrażanie nowych surowców i paliwa w procesach produkcji klinkieru i cementu: poprzez
dobór, prowadzenie testów technologicznych, ich kontrolę i dokumentację,
➢ Sprawowanie nadzoru nad zespołami produkcji w zakresie przestrzegania reżimu
technologicznego i wskaźników techniczno-ekonomicznych,
➢ Przeprowadzanie przeglądów oraz pomiarów technologicznych układu pieca obrotowego
oraz młynów cementu/surowca i węgla,
➢ Nadzór technologiczny nad instalacją sprężonego powietrza,
➢ Planowanie i kontrola dotycząca przeglądów technologicznych w zespołach produkcji,
wykonywanie dokumentacji poprzeglądowej,
➢ Formułowanie wniosków inwestycyjnych dla optymalizacji procesów produkcji, namiaru
surowcowego, klinkieru i cementu dla Zakładu Cementownia Rudniki,
➢ Określenie oraz przekazywanie zakresu prac dla firm remontujących wymurówkę ogniotrwałą,
➢ Wykonywanie audytów systemu ZSZ,
➢ Kontrolowanie i optymalizacja procesów technologicznych dla Zakładów,

Wymagania formalne
➢ Wykształcenia wyższe techniczne preferowane kierunki: technologia cementu, inżynieria
materiałowa, chemia, technologia chemiczna,
➢ Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym,
➢ Znajomość technologii wypału klinkieru i produkcji cementu oraz wymagań
fizykochemicznych dla surowców i paliw stosowanych w przemyśle cementowym- będzie
dodatkowym atutem,

➢
➢
➢
➢

Dobra znajomość zasad termodynamiki,
Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
Bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oczekiwania interpersonalne
➢
➢
➢
➢
➢

Umiejętność współpracy z zespołem,
Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań,
Umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
Nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów,
Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Co możesz zyskać pracując w CEMEX?
➢ Stabilne zatrudnienie w firmie o globalnym zasięgu- forma współpracy umowa o pracę,
➢ Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i system premiowy,
➢ Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych oraz benefitów (m. in. pakiet medyczny dla Ciebie i
Twojej Rodziny, karta rekreacyjno-sportowa, nagrody za osiągnięcia, dostęp do platformy
benefitowej oraz szkoleniowej i wiele innych),
➢ Dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych,
➢ Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i zdobywania doświadczenia w
międzynarodowym środowisku.

