The Original for 50 years

Jesteśmy średniej wielkości przedsiębiorstwem i członkiem międzynarodowej grupy przedsiębiorstw. W naszym
zakładzie z siedzibą w Pniewach, powiat szamotulski, zatrudniającym ponad 100 pracowników, zajmujemy się
produkcja metalowych systemów regałowych do sklepów i magazynów, wszystkich branż. W celu wzmocnienia
załogi naszego zakładu poszukujemy od zaraz.

Mechatronik/Elektryk
Zakres obowiązków:
Gotowość do pracy na montażu maszyn i urządzeń w zakładach Tegometall oraz u klientów, w tym 25 % czasu
pracy poza granicami kraju
Nadzór nad prawidłową pracą maszyn zgodnie z wymogami technicznymi
Prace związane z usuwaniem awarii i innych uszkodzeń maszyn i urządzeń
Konserwacja i modernizacja maszyn
Współpraca z działami produkcyjnymi
			
Wymagania:
Wykształcenie zawodowe lub średnie: elektronika, mechatronika, elektryka, elektromechanika lub pokrewne
Uprawnienia SEP do 1 KV
Znajomość rysunku technicznego
Praktyczna wiedza techniczna
Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i wzajemne 		
zrozumienie.
Umiejętność współpracy w zespole
Samodzielność w rozwiązywaniu problemów i szukanie efektywnych rozwiązań
Oferujemy:
Stałe zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie będącej światowym liderem w swojej branży, program 		
premiowy i bonusowy
Szkolenia stanowiskowe oraz inne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, również poza granicami kraju
Zróżnicowany zakres obowiązków
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Wstępną
informację otrzymają Państwo pod numerem telefonu 61 291 05 97 w 58.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Tegometall Regały Sp z o.o.z siedzibą w Pniewach, przy ul. Konińskiej 26 zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Tegometall Regały Sp z o.o. z siedzibą w Pniewach przy
ul. Konińskiej 26. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.
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