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Roto Okna Dachowe jest jednym z wiodących na świecie producentów okien dachowych, 
akcesoriów i schodów strychowych. Głównymi punktami firmy są 2 zakłady produkcyjne: 
pierwszy w Bad Mergentheim w Niemczech z 700 pracownikami oraz drugi w Lubartowie 
(woj. lubelskie) gdzie pracuje 450 pracowników. W codziennej pracy wszyscy realizujemy 
główną zasadę Roto: "Więcej swobody. Więcej komfortu." Wynikiem tego wyjątkowego 
zaangażowania jest odznaczenie i tytuł "Budowlana Firma Roku 2012". 

 
Chcesz rozwijać się w międzynarodowej firmie? 
 

Poszukujesz samodzielnego i odpowiedzialnego stanowiska? 

 
Jeśli tak, dołącz do nas! – czekamy na Twoją aplikację na stanowisko: 

 

Lider zespołu wydziału montażu okien 
 
miejsce pracy: Lubartów 
nr ref.: lider  

 Czekamy na Twoją aplikację - CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny. 
Prosimy w tytule e-maila podać nr referencyjny. Adres: rekrutacja.praca@roto-frank.com 
 
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Rekruterem pod nr telefonu: 81 855 03 51 
Więcej o nas znajdziesz na www.roto.pl 

 
Aplikując na niniejsze ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Roto Frank zgodnie z postanowieniami 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).   

 
Twoje zadania: 

 

      zapewnienie realizacji zaplanowanej produkcji, w założonym terminie, ilości i jakości 
      zapewnienie wykonywania pracy przez pracowników podległego zespołu zgodnie 

     ze standardami systemu produkcyjnego firmy 
      inicjowanie i realizacja działań optymalizujących procesy produkcyjne 
      zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, P. poż. i ochrony 

     środowiska 
      ścisła współpraca z innymi działami firmy 

      
    Profil: 
 

 doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku min. 2 lata  
 predyspozycje przywódcze  
 bardzo dobra organizacja pracy 
 wykształcenie średnie, preferowane techniczne  
 umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji  
 umiejętność pracy pod presją czasu  

 
Oferujemy: 
 

     umowę o pracę na pełny etat 
     szansę rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o nowoczesnym systemie 

    produkcji 
   stabilną pracę w dynamicznym zespole 
   profesjonalną ofertę szkoleń gwarantującą rozwój osobisty  
 

 

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. 

mailto:rekrutacja.praca@roto-frank.com
www.roto.pl

