PLASTWIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2
tel. 067 284 07 40 / 283 05 02
e-mail: rekrutacja@plastwil.pl
Poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko:

Automatyk / elektryk
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania
• Diagnozowanie, ocena i usuwanie awarii oraz usterek, bieżąca analiza problemów na
podstawie przyczyn zdarzeń.
• Dbanie o należyty stan instalacji elektrycznej maszyn oraz infrastruktury firmy.
• Kontrola zgodności parametrów pracy maszyny i urządzeń, przegląd maszyn.
• Dobór, wdrażanie oraz testowanie nowych rozwiązań.
• Dokumentowanie oraz raportowanie wykonanych prac.
• Współpraca ze wszystkimi pracownikami działu UR oraz z pracownikami obsługującymi
maszyny.
• Zgłaszanie uwag przełożonemu o zauważonych nieprawidłowościach.

Kogo szukamy?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie / wyższe techniczne (preferowane Elektrotechnika, Automatyka,
Elektronika).
Uprawnienia SEP do 1kV (mile widziane).
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektryki.
Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Umiejętność pracy w zespole.
Zaangażowanie i kreatywność.
Znajomość języka angielskie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•
•
•

Stabilną i ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie, młodym zespole i możliwość
rozwoju.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania interesującego doświadczenia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@plastwil.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Klikając w przycisk „Aplikuj”,lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Plastwil Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wierzbowa 2 64-850 Ujście , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się

na przetwarzanie przez Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzbowa 2 64-850 Ujście danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@plastwil.pl.

