ALUMETAL POLAND SP. Z O.O
Grupa Alumetal - jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent

aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU
W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: woj. Podkarpackie, Gorzyce
Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy.
Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i
chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy
fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal
Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadzór nad kilkuosobowym zespołem mechaników i elektryków;
udział w projektach związanych z rozbudową instalacji przemysłowych i udoskonalaniem maszyn
produkcyjnych;
zapewnienie ciągłości pracy maszyn, linii i innych urządzeń produkcyjnych;
nadzór nad ogólnym stanem technicznym oraz właściwą eksploatacją maszyn, urządzeń
i obiektów budowlanych;
nadzór nad procesem napraw, remontów oraz przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych;
analiza przyczyn awarii oraz wprowadzanie działań prewencyjnych;
wdrażanie przedsięwzięć modernizacyjno-remontowych mających na celu poprawę jakości, zwiększenie
wydajności produkcji oraz minimalizację kosztów;
nadzór nad kosztami i wykonaniem planowanego budżetu remontowego;
koordynowanie prac firm zewnętrznych;
prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
koordynowanie zamówień części i podzespołów;
przeprowadzanie kontroli stanu technicznego maszyn, urządzeń, narzędzi oraz przestrzegania przez
pracowników dyscypliny technologicznej i pracy, wymogów bhp, ppoż.;
zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków firmy oraz pozostałych urządzeń
i sprzętu będącego na wyposażeniu firmy.

Od osoby ubiegającej się o w/w stanowisko oczekujemy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego technicznego, elektrycznego, energetycznego lub mechanicznego;
min. 2 lat doświadczenia na pokrewnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
doświadczenia w zakresie dozoru, umiejętności zarządzania zespołem ludzi;
uprawnień energetycznych, gazowych;
doświadczenia
we
współpracy
z
firmami
zewnętrznymi
w
zakresie
i modernizacji urządzeń;
umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
znajomości budowy maszyn;
znajomości wymogów prawnych dotyczących dokumentacji i bezpieczeństwa maszyn;
zdolności interpersonalnych, komunikatywności;
dyspozycyjności, zaangażowania i odpowiedzialności;
dobrej organizacji pracy;
umiejętności obsługi komputera i pakietu biurowego;
komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
Proponujemy:

•
•
•
•
•

ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację
powierzonych zadań;
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej;
pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym;
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
CV prosimy dostarczyć na adres e-mail:
kadry.gorzyce@alumetal.pl

inwestycji

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia
procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi
jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż
jestem świadomy iż mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie”
nota informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

