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H qmetric | HR Solutions επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Dmiss Textile 
Group, τη θέση του/της: 

 

Διευθυντή/ριας Παραγωγής 

 
Η εταιρία-πελάτης 

 
H Dmiss Textile Group είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη η οποία συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ένδυσης σε όλο τον 
κόσμο. Μία εταιρεία κατασκευής ενδυμάτων, την οποία χαρακτηρίζουν η δημιουργική 

προσέγγισή και η ασυναγώνιστη ποιότητά της. Η αποστολή της είναι να παρέχει εξαιρετικές 
λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, την προμήθεια 

υλικών έως την τελική κατασκευή, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. 

 
 

Η θέση 
 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις εταιρίας στα σύνορα 

Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας (Βαλάντοβο), και θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 
της ομαλής λειτουργίας της μονάδας η οποία αποτελείται από 300 υπαλλήλους. Πιο 

συγκεκριμένα τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν: 
 

• Διασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας, επίλυση τυχών 

ζητημάτων 

• Καθορισμός στόχων, σχεδιασμός και εκτέλεση αποτελεσματικών στρατηγικών που 
συμβάλλουν στην επίτευξή τους 

• Μέτρηση δεικτών παραγωγής και παρακολούθηση της παραγωγικότητας 

• Εκτίμηση του κόστους παραγωγικής διαδικασίας και προετοιμασία του 
προϋπολογισμού της μονάδας 

• Παρακίνηση, υποστήριξη και παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό παραγωγής, 

αξιολόγηση της απόδοσης του 

• Συντονισμός και οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (δρομολόγια, παραδόσεις κ.α.) 

• Έλεγχος και διασφάλιση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων 

ποιότητας 
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Το προφίλ σας 

 
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα του/της Διευθυντή/ριας 

Παραγωγής, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 

 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια ως Διευθυντής ή Υπεύθυνος Παραγωγής, ιδανικά 
στον κλάδο της βιοτεχνίας ρούχων 

• Τεχνικές γνώσεις διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων 

• Κατοχή πτυχίου στον τομέα της Διοίκησης (θα εκτιμηθεί) 

• Εμπειρία στην αξιολόγηση της απόδοσης της μονάδας 

• Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες 

• Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

• Άριστη γνώση MS Office και MIS  

• Άριστη γνώση Αγγλικών, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση Σλαβομακεδονικής γλώσσας. 

 
 

 
 

Ο πελάτης μας προσφέρει 

 
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της παραπάνω θέσης εργασίας, σας προσφέρονται τα 

ακόλουθα: 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

• Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης (καύσιμα) 

• Δυνατότητα/παροχή διαμονής στα Σκόπια 

• Κινητό τηλέφωνο & υπολογιστή 

• Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 

• Bonus επίτευξης στόχων 
 

 
Ενδιαφέρεστε; 

 

Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιοτεχνίες 

ρούχων;  

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα εδώ! 

 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και 

συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 
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