
 

TECHNIK 

UTRZYMANIA RUCHU

    usuwanie awarii
 analiza przyczyn źródłowych awarii i wdrażanie działań zapobiegawczych
 wykonywanie przeglądów, współudział w ustalaniu harmonogramu przeglądów
 dbanie o stan maszyn 
 wykonywanie prac przy użyciu maszyn, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych
 dbanie o dobry stan powierzonych narzędzi
 szkolenie Operatorów maszyn w zakresie technicznych aspektów obsługi i utrzymania maszyn (TPM)
 proponowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych zmniejszających koszty produkcji/ napraw/serwisu lub  

          zwiększających efektywność w ww. obszarach

WYMAGANIA

wykształcenie średnie techniczne (preferowane mechaniczne, elektryczne)
doświadczenia na podobnym stanowisku w dziale Utrzymania Ruchu w firmie produkcyjnej
wiedza z zakresu budowy maszyn, pneumatyki, elektryki, sensoryki
umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów
uprawnienia SEP E1 (mile widziane)
samodzielność
doświadczenie w prowadzeniu przeglądów technicznych maszyn
umiejętności czytania dokumentacji technicznej
gotowość do pracy 3-zmianowej

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

OFERUJEMY
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 system premiowy
 pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 szkolenia oraz narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków
 możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
    komfortowe warunki pracy na nowoczesnej hali produkcyjnej o wysokim standardzie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:

rekrutacja@globalsteering.pl
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)."
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Steering Systems Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Północna 18, 45-805 Opole
2) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcie, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 roku
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


