Mistrz Warsztatu Mechatroników
Obowiązki:
▪ nadzorowanie linii produkcyjnych w zakresie obsługi elektrycznej, elektronicznej i pneumatycznej,
▪ zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej,
▪ aktywny udział w planowaniu przeglądów, modernizacji i remontów,
▪ bezpośredni nadzór nad przeglądami, remontami i modernizacją maszyn i urządzeń,
▪ współpraca z firmami zewnętrznymi podczas instalacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń,
▪ prowadzenie i tworzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej,
▪ współpraca z zespołem w celu osiągnięcia założeń firmy dotyczących bezpieczeństwa,
▪ kontrola stanu i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne dla maszyn, urządzeń i instalacji
w wyznaczonym obszarze,
▪ zarządzanie podległymi pracownikami,
▪ nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem ustalonych zasad pracy oraz metod pracy.
Wymagania:
▪ wykształcenie wyższe o specjalności automatyk, mechatronik lub pokrewne,
▪ chęć zdobywania nowych doświadczeń,
▪ znajomość mechanizmów automatyki przemysłowej,
▪ znajomość środowiska MS Office,
▪ praca w systemie jednozmianowym,
▪ mile widziane świadectwo kwalifikacyjne SEP,
▪ umiejętność pracy z programem Tia Portal,
▪ umiejętność programowania PLC Fanuc, Horner będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
▪ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
▪ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
▪ bony oraz nagrody za pomysły usprawniające pracę w organizacji (system sugestii pracowniczychKaizen),
▪ ubezpieczenie grupowe PZU oraz prywatna opieka medyczna,
▪ bogaty pakiet świadczeń socjalnych (bony świąteczne, karty sportowe, bilety do kina/wydarzenia
kulturalne, imprezy i wyjazdy integracyjne),
▪ wyjazdy szkoleniowo-integracyjne,
▪ możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
▪ możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia.

Podanie przez Panią/Pana w CV szerszego zakresu danych osobowych niż niezbędne do udziału w procesie rekrutacji/wymagane
Kodeksem pracy (chociażby w postaci zdjęcia w CV czy informacji na temat zainteresowań), traktujemy jako zgodę na ich przetwarzanie
w celach związanych z rekrutacją. Umieszczenie takich danych zależy tylko od Pani/Pana i jest całkowicie dobrowolne – proszę
pamiętać, że zgodę można wycofać w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.

