Chętnie wychodzisz z inicjatywą i masz wiele ciekawych pomysłów na nowe usprawnienia? W związku z rozwojem
Działu Technicznego Utrzymania Ruchu poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko:

MECHANIK MASZYN PRODUKCYJNYCH
Miejsce pracy: KALISZ
CO OFERUJEMY:
Atrakcyjne
wynagrodzenie

Możliwość zdobycia
wiedzy w zakresie
profesjonalnego
prowadzenia projektów
międzynarodowych

Inwestujemy w Twój
rozwój i możliwość
podnoszenia kwalifikacji

Pracę w młodym,
ambitnym zespole,
z pozytywną energią 

Uczestnictwo
w innowacyjnych
projektach

Ubezpieczenie
grupowe

Możliwość rozwoju
i awansu w strukturach
firmy

Atrakcyjny pakiet
benefitów, m.in.:
- karta MultiSport
- bony świąteczne

Stabilne warunki
oraz zatrudnienie
w oparciu o umowę
o pracę

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:







Zapewnienie ciągłości procesu produkcji poprzez bieżące naprawy maszyn produkcyjnych
Diagnostyka oraz analiza przyczyn występowania i wdrażanie działań zapobiegawczych
Serwisowanie oraz wykonywanie prewencyjnych przeglądów maszyn i urządzeń
Prace modernizacyjne przy liniach produkcyjnych oraz współpraca z serwisami zewnętrznymi
Planowanie i wykonywanie konserwacji prewencyjnych maszyn i urządzeń
Udział w instalowaniu i uruchamianiu nowych maszyn i urządzeń oraz ich odbiór

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:








Wykształcenia kierunkowego
Doświadczenia w diagnozowaniu i naprawie urządzeń przemysłowych, rozwiązywaniu problemów technicznych
Umiejętności samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki i usuwania awarii mechanicznych
Znajomości podstaw obsługi tokarki manualnej
Umiejętności czytania dokumentacji technicznej oraz znajomości rysunku technicznego
Dyspozycyjności oraz otwartości na wyzwania techniczne oraz rozwoju wiedzy w zakresie mechaniki
Gotowości do pracy w systemie zmianowym

BRZMI CIEKAWIE?
CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ
więcej o nas na paula.com.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@paula.com.pl
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora, którym jest FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na
stanowisko Mechanik maszyn produkcyjnych. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie.”
Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez FPH PAULA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu.

