
 
 

TitanX Engine Cooling jest globalnym dostawcą systemów chłodzenia dla branży motoryzacyjnej.  

 

Do naszej fabryki w Opolu szukamy kandydatów na stanowisko Inżynier Procesu Spawania, odpowiedzialnego 

za procesy spawania aluminium metodą manualną oraz robotami spawalniczymi.   

 

Zadania:  

• Udział w procesie APQP dla projektów transferowanych do fabryki, tj. opracowanie, wdrażanie oraz 

nadzór nad następującymi dokumentami: diagram przepływu procesu, layout, PFMEA, plan kontroli, 

MSA oraz instrukcje stanowiskowe. 

• Ciągłe doskonalenie procesów spawania aluminium, w szczególności uwzględniając poprawę 

bezpieczeństwa pracy, efektywność produkcji, jakości, ergonomii pracy oraz koszty produkcji.  

• Usprawnianie/optymalizacja i standaryzacja dotychczasowych technik i metod pracy, poprawa 

ergonomii miejsc pracy. 

• Opracowanie standardów oraz instrukcji 5S na stanowiskach pracy.  

• Współpraca i koordynowanie pracy zewnętrznych firm świadczących usługi z zakresu utrzymania ruchu.  

• Ograniczanie braków wynikających z procesu produkcji.  

• Kontrola i aktualizacja czasów normatywnych, czasów cyklu, wydajności wytwarzania; 

• Analizowanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się na różnych etapach procesu 

produkcyjnego; 

• Szkolenie pracowników w zakresie realizacji procesu spawania.  

 

Wymagania:  

• Wykształcenie wyższe techniczne.  

• Min. 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.  

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – wykorzystywany w codziennej pracy.  

• Certyfikat IWE/EWE będzie dodatkowym atutem.  

• Dobra znajomość MS Excel.  

• Elastyczność i zaangażowanie.  

• Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. 

 

Oferujemy:  

• Stabilne zatrudnienie w międzynarodowym środowisku (branża automotive).  

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz dodatkowe benefity.  

• Udział w tworzeniu i rozwijaniu nowej fabryki.  

• Rozwój zawodowy w dynamicznym środowisku rozwijającego się biznesu chłodnic do samochodów 

ciężarowych (w tym elektrycznych).   

• Szkolenia w centrali w Szwecji.  

• Przyjazną atmosferę, szacunek i wsparcie.  

 

 

Prosimy o dodanie poniższego oświadczenia do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty bez oświadczenia nie 

będą rozpatrywane.  

 

 
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO) 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest TitanX Engine Cooling                       

Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. Północna 16, 45-805, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 



 
procedury rekrutacji przez okres 3 lat. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

rozporządzenia RODO.” 


