
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

Ustawiacz Maszyn Obróbki Drutu 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie maszyn i narzędzi zgodnie z planem produkcyjnym
 Stała kontrola obsługiwanych maszyn i narzędzi  w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy                                               
 przy zachowaniu norm jakościowych
 Dbałość o ciągłość produkcji i minimalizację przestojów
 Wykonywanie drobnych napraw maszyn i narzędzi oraz usuwanie prostych awarii
 Prace konserwacyjne
 
Wymagania: 
 Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  
 Znajomość ustawienia cyklu produkcyjnego na zgrzewarkach
 Wykształcenie minimum zawodowe
 Dobra znajomość rysunku technicznego
 Uprawnienia elektryczne SEP 1 kv
 Łatwość w przekazywaniu informacji
 Zdolność myślenia całościowego i systemowego

Oferujemy:
 Zdobycie  doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie będącym światowym liderem w swojej branży
 Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 Stale, comiesięczne wynagrodzenie zawsze na koncie pracownika na czas do 10. każdego miesiąca
 Przyjazne miejsce pracy

Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Wstępną 
informację otrzymają Państwo pod numerem telefonu 61 291 05 97 w 47

Tegometall Regały Sp. z o.o.  Karolina.Siedlerska@tegometall.com
Ul. Konińska 26 I 62-045 Pniewy www.tegometall.com 
 
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.


