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:

Specjalista ds. Infrastruktury
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania










Analizowanie przyczyn i skutków awarii oraz kontrolowanie wykonania napraw.
Nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją infrastruktury technicznej,
Opracowywanie zakresu i kalkulacji robót planowanych do realizacji,
Wyznaczanie zadań dla pracowników w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.
Współpraca ze specjalistami z innych działów.
Zapewnienie nieprzerwanych dostaw mediów do zakładu, prowadzenie ich ewidencji oraz poszukiwanie nowych
rozwiązań w zakresie redukcji zużycia
Kontakt z firmami zewnętrznymi, dostawcami oraz władzami lokalnymi w związku z wykonywanymi
modyfikacjami, rozbudową oraz działaniami korygującymi w zakresie budynku, infrastruktury, instalacji oraz
mediów,
Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z danym obszarem.
Ścisła współpraca z działem Utrzymania Ruchu w zakresie zapewnienia zasobów do prowadzonych prac.

Jeśli posiadasz?










Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo - preferowane, chłodnictwo i wentylacja).
Uprawnienia elektryczne do 1kV – mile widziane
Kilku letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej bądź w dziale utrzymania ruchu.
Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word, Excel, Power point oraz narzędzi CAD.
Znajomość narzędzi Lean Manufacturing
Doświadczenie w zakresie TPM
Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, zdolności analitycznego myślenia oraz planowania,
Zorientowanie na pracę wielozadaniową.
Umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:







Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Samodzielne stanowisko z dużą swobodą działania i możliwością wdrażania nowych, własnych pomysłów.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie.
Kontakt z nowoczesną techniką i technologiami.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
Niezbędne narzędzia pracy.

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.

