Fabryka okien EMPOL
poszukuje energicznego i kreatywnego pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA RUCHU
Opis stanowiska:
•

Zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych

•

Analiza pracy maszyn, diagnozowanie awarii i usterek

•

Sprawne i szybkie usuwanie bieżących awarii maszyn produkcyjnych

•

Planowanie napraw maszyn produkcyjnych i urządzeń peryferyjnych

•

Terminowe wykonywanie przeglądów i prac prewencyjnych

•

Optymalizacja pracy maszyn, wykonywanie modernizacji i remontów

•

Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne

Wymagania:

•

Wykształcenie techniczne, preferowane kierunki: mechanika, elektryka, automatyka itp.

•

Doświadczenie w pracy w obszarze utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej

•

Uprawnienia SEP do 1 kV –E1

•

Wysoki poziom zdolności manualnych

•

Komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole

•

Zdolność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów

•

Inicjatywa, kreatywność oraz chęć zdobywania nowych umiejętności

•

Zamiłowanie do majsterkowania

•

Praktyczna wiedza z obszaru automatyki przemysłowej, elektryki, mechaniki lub pneumatyki

•

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych

Oferujemy:
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
wynagrodzenie zasadnicze plus system premiowy
interesującą i pełną wyzwań pracę

•

grupowe ubezpieczenie na życie, premie świąteczne, nagrody jubileuszowe,
wyprawki i paczki dla dzieci, program rekomendacji pracowników

Miejsce pracy: 55-330 Źródła ul. Inwestycyjna 1 (10 km od Wrocławia – kier. Środa Śląska)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@empol.pl ; więcej informacji www.empol.pl
Prosimy o dołączenie do oferty nazwy stanowiska pracy, na jakie dana osoba się ubiega.
Każda przesłana aplikacja zostanie poddana wnikliwej analizie, jednak zastrzegamy sobie możliwość kontaktu
wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy EMPOL S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 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.”
Administratorem danych jest EMPOL S.A. z siedzibą w Źródłach 55-330, ul. Inwestycyjna 1. Dane zbierane są dla
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

