Dla międzynarodowego koncernu wytwarzającego folie do celów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych,
w związku z dynamicznych rozwojem firmy i budową kolejnej linii produkcyjnej, poszukujemy osób na stanowisko:

Elektryk
Miejsce pracy: Września, woj. wielkopolskie

Za co będziesz odpowiedzialny?
•
Naprawę elektrycznych układów sterowania oraz diagnozowaniu układów automatyki przemysłowej i
zasilania
•
Diagnozowanie funkcjonowania urządzeń przemysłowych
•
Analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą maszyn produkcyjnych, układów sterowania i
zabezpieczeń
•
Przeprowadzanie konserwacji, napraw i remontów
•
Analizę przyczyn i skutków awarii
•
Tworzenie raportów

Co jest dla nas ważne?
•
Wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane o profilu elektrycznym, elektronicznym,
automatycznym)
•
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
•
Praktyczna znajomość sterowników PLC Siemens S7
•
Dobra znajomość układów mechanicznych, budowy maszyn i urządzeń przemysłowych
•
Praktyczna umiejętność naprawy elektrycznych układów sterowania oraz diagnostyki układów automatyki
przemysłowej i zasilania
•
Mile widziane uprawnienia energetyczne
•
Samodzielność, umiejętność logicznego myślenia, odporność na stres
•
Umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy zespołowej
•
Gotowość do pracy w systemie zmianowym
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Co oferuje pracodawca?
•
Pracę w młodym zespole specjalistów wykorzystujących najnowsze technologie
•
Zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę
•
Odpowiedzialną pracę w nowoczesnej, międzynarodowej organizacji
•
Możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
•
Konkurencyjne wynagrodzenie
•
Rozbudowany system premiowania (m.in. premie miesięczne, nagrody jubileuszowe, premie świąteczne)
•
Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, pakietu sportowo-rekreacyjnego OK system oraz
ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

O nas:
INTEGRA Consulting Poland istnieje na rynku od blisko 25 lat. Znajdujemy się w czołówce firm szkoleniowo-doradczych.
Realizujemy programy rozwojowe, wzmacniamy odpowiedzialność i zaangażowanie jednostek oraz zespołów. Prowadzimy
także projektu rekrutacyjne – zajmujemy się doborem personalnym na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie.

Zapraszam do kontaktu
Pozdrawiam serdecznie,
Kinga Kaźmierczak
Młodszy Konsultant ds. Rekrutacji | Junior Recruitment Consultant
e: k.kazmierczak@integra-consulting.pl | m: + 48 885 999 355
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