Oferta pracy: operator – automatyk

OGŁOSZENIE
ARTPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
ARTPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
Żwirowa 4; Kwidzyn 82-500
woj. pomorskie

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne – automatyk, elektryk
2. Doświadczenie na podobnym stanowisku: 2-4 lata
3. Umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii z zakresu automatyki oraz
skutecznego i szybkiego ich usuwania;
4. Umiejętność samodzielnej obsługi urządzeń do produkcji folii;
5. Świadectwo kwalifikacyjne SEP gr. 1, pkt. 2,5,7 i 9;E,D;-mile widziane
6. Umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną i schematami elektrycznymi;
7. Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki, systemów sterowania;
8. Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
9. Znajomość automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej;
10. Umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;
11. Posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
12. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
13. Znajomość obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność: praca w systemie zmianowym oraz pełnienie dyżurów
telefonicznych
2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Znajomość przepisów bhp i ppoż.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV i list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;
– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
– dokumenty poświadczające staż pracy;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego

Ze swojej strony oferujemy:

•
•

pracę w profesjonalnym, odpowiedzialnym i doświadczonym zespole ludzi z pasją,
nie bojących się wyzwań;
atrakcyjne wynagrodzenie,
stale rozwijający się profil działalności firmy;

•
•
•

realizację ciekawych projektów w nowoczesnych technologiach;
możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
przyjazną atmosferę pracy;

•
•

tryb pracy: stacjonarny, zmianowy plus pełnienie dyżurów pod telefonem
forma współpracy: umową o pracę;

•

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w „ARTPOL” Żwirowa 4; 82500 Kwidzyn w dni robocze w godzinach 08:15 – 15.30 lub pocztą e-mail na adres:
artpol@artpolkwidzyn.eu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko operator-automatyk”.
Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci
zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i
miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie
prawo do praktycznego sprawdzenia zadeklarowanych przez kandydatów umiejętności.
Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie
pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie
jednego miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel.:
+48 530 525 687
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia
naboru bez podania przyczyny.
Kierownik Działu Produkcji

