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:

Mechanik / Konserwator Maszyn i Urządzeń
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

PLASTWIL jest dynamicznie rozwijającą się Firmą Rodzinną, która od ponad 32 lat specjalizuje się w przetwórstwie
tworzyw sztucznych, projektowaniu i produkcji form wtryskowych oraz obróbce mechanicznej metali. Jesteśmy
profesjonalnym dostawcą B2B na rynkach krajowych i zagranicznych. Plastwil tworzą ludzie, których wartość
stanowi nie tylko specjalistyczna wiedza, ale i osobiste zaangażowanie w ciągły rozwój firmy. Pracujemy z pasją co
przekłada się na najwyższą jakość realizowanych przez nas projektów i usług.

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW:









wykonywanie przeglądów form wtryskowych;
naprawa form wtryskowych;
współpraca z narzędziownią w zakresie napraw form wtryskowych;
współpraca z pracownikami eksploatującymi formy wtryskowe w zakresie utrzymania ich należytej
sprawności;
dbanie o należyte oznakowanie form i zawiesi;
umiejętność pracy w grupie.
wykonywanie konserwacji, przeglądów i modernizacji maszyn
współpraca z działami produkcyjnymi

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?







wykształcenie min. zawodowe o specjalności: mechanika lub elektromechanika maszyn i urządzeń
bądź pokrewne
minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku mechanika
ugruntowana wiedza z zakresu mechaniki
komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność
umiejętność pracy w grupie
mile widziane uprawnienia na suwnice oraz wózki widłowe

CO CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ?





prace w stabilnej, ciągle rozwijającej się firmie
możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń
pełne wsparcie i przyjazną atmosferę, dzięki czemu będziesz mógł rozwijać swój potencjał
zatrudnienie w ramach umowy o pracę (praca w systemie 3 zmianowym)

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.)".

