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Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dla Klienta z branży produkcyjnej. Mam ogromną
nadzieję, że wniosek zostanie zaakceptowany.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Wniosek o podwyżkę
Swoją prośbę motywuję tym, że od początku mojej pracy w firmie z sukcesem realizuję postawione
przede mną zadania, osiągam cele postawione przed moją osobą i tym samym realizuję cele firmy.
Ponadto, praca na stanowisku Menadżer Produkcji w […] wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością
za podjęte decyzje, wymaga dużego poświęcenia, zaangażowania nie tylko związanego z
bezpośrednim zarządzaniem (przyjęcie zamówień i ich realizacja, opracowanie technologii wykonania
nowych części oraz kart pracy, zaopatrzenie w materiał, narzędzia do obróbki, pomiarowe, tworzenie
efektywnego planu produkcji i ciągłe jego modyfikowanie, nadzór nad realizacją planu produkcji,
poprawa jakości wykonywanych części, ciągłe monitorowanie wydajności oraz poprawa po przez
zmianę istniejących już technologii, programów NC, szukanie tańszych alternatywnych rozwiązańmateriał, narzędzia, części zamienne do maszyn) ale również związanego z utrzymaniem ruchu
(zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego maszyn i urządzeń, ciągłe awarie maszyn i
samodzielna naprawa w przypadku takiej możliwości).
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pay Rise Application
Since the beginning of my work in the company I have successfully realized goals assigned to me and
at the same time I have realized the company’s goals. Moreover, work on the position of a Production
Manager in […] is connected with very high responsibility for decision making, it requires much
commitment and engagement which are not only connected with direct management (taking orders
and their realization, preparing the technology of making new parts, managing job cards, organizing
material supply, processing tools and measuring tools, creating an efficient production plan and its
constant modification, supervising the production plan realization, improving the quality of items
being produced, constant monitoring of efficiency and improving the process of production by
adjusting already existing technologies and NC programmes, looking for cheaper alternative solutions
– material, tools, replacement parts), but also with maintaining operating activity (assurance of
suitable technical state of machines and devices, servicing machines in case of technical failures – if
possible).
_____________________________________________________________________________________________________________________

