Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych na świecie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego
specjalizującym się w kuciu i obróbce stali oraz aluminium. Naszymi odbiorcami są wszyscy znani światowi producenci z branży
motoryzacyjnej. W co trzecim samochodzie osobowym na świecie znajdują się produkowane przez nas części. W naszych
zakładach w Niemczech, Meksyku, Indiach, Chinach, USA oraz w Polsce pracuje obecnie około 5600 pracowników.
Brzmi ciekawie? – jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię do naszego zakładu produkcyjnego w Gliwicach,
gdzie poszukujemy osób stanowisko:

Mechatronik – Specjalista ds. Utrzymania Ruchu (k/m)
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
Twoje zadania:







Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn
Obsługa i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn CNC
Diagnozowanie i naprawa usterek z zakresu maszyn: elektryki, pneumatyki, hydrauliki i mechaniki
Prewencyjne utrzymanie maszyn
Uczestnictwo w uruchamianiu nowych maszyn i urządzeń











Wykształcenie min. średnie techniczne
Praktyczna znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową i obrabiarkami CNC
Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych
Doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu przeglądów, napraw, konserwacji maszyn CNC
Znajomość sterowników PLC: SIEMENS i FANUC
Wiedza z zakresu TPM, Lean
Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego (mile widziane)
Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
Gotowość do odbycia szkolenia w Niemczech

Twój profil:

Mamy dla Ciebie:









Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
Świetną atmosferę pracy,
Premię miesięczną,
Finansowanie nauki języków obcych (kursy z j. angielskiego i niemieckiego),
ZFŚS (tzw. „wczasy pod gruszą”, premie świąteczne, paczki dla dzieci, zapomogi),
Medicover (pakiet podstawowy finansowany przez pracodawcę; możliwość rozszerzenia zakresu/pakietu na preferencyjnych
warunkach),
Ubezpieczenie grupowe AXA (na preferencyjnych warunkach – finansowane przez pracownika),
Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę

Jesteś zainteresowany pracą w nowoczesnej, rozwijającej się firmie?
Wyślij aplikację on-line jeszcze dziś:
Aplikuj
Prosimy o przesłanie CV zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy
o zamieszczenie w jej treści informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji
przyszłych procesów rekrutacji.”
DANE OSOBOWE – pełną informację uzyskasz klikając w ww. link Aplikuj, bądź
w przypadku ogłoszeń w formie papierowej jako załącznik do tego ogłoszenia.

www.hirschvogel.com
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