Dla Naszego Klienta, którym jest firma tworząca technologie przyszłości w branży automotive,
poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Technik Utrzymania Ruchu - Automatyk
nr. referencyjny : TUR/3410
miejsce pracy : Jelcz-Laskowice

Obowiązki









Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń ;
Realizowanie napraw oraz reagowanie na awarie;
Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez obszar produkcyjny związanych z mechaniką
i automatyką;
Programowanie maszyn i systemów CNC & PLC;
Tworzenie planu przeglądów oraz remontów maszyn;
Analiza przyczyn awarii i opracowanie środków zapobiegających ich powstawaniu ;
W drażanie działań optymalizujących pracę i funkcjonowanie maszyn (kaizen) ;
W prowadzanie zmian w maszynach w oparciu o dokumentację techniczną (modyfikacja
oprogramowania).

W ymagania











Dyspozycyjność do pracy zmianowej (4 -brygady);
W ykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, mechatronik) ;
Doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu;
W iedzą techniczna oraz praktyczna, związana z elektryką, automatyką, sterownikami PLC, obrabiarkami
CNC (mile widziana także wiedza z obszaru mechaniki);
W iedza związana z procesami automatyki;
Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
Samodzielne diagnozowanie usterek, rozpoznawanie przyczyn usterek maszyn i systemów logicznych ;
Umiejętność budowania, analizowania i modyfikowa nia programów sterowane PLC i CNC (w stopniu
zaawansowanym);
Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację oraz
czytanie dokumentacji technicznej;
Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy








Uznane metody pracy (m.in. Kaizen, 5S) i wysokie standardy bezpieczeństwa ;
W ynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności ;
Duże możliwości rozwoju, szkolenia i wsparcie doświadczonych kolegów;
Atrakcyjny pakiet relokacyjny;
Pracę w zgranym zespole – nasi pracownicy cenią sobie atmosferę pracy ;
Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, ubezpieczanie na życie, Multisport);
Dofinansowane posiłki.

Chcesz wiedzieć więcej?
Nie zwlekaj, już TERAZ prześlij do nas swoje CV na adres:
karolina@hrmind.pl
W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

