Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów
odlewniczych zatrudni w Alumetal Poland Sp. o.o. Zakład Kęty pracownika na stanowisku:

ELEKTROMONTER
Miejsce pracy: Kęty, woj. małopolskie

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 zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
✓ utrzymanie w optymalnej sprawności technicznej sprzętu (również transportowego)
oraz instalacji na terenie zakładu;
✓ zapobieganie awariom urządzeń i przestojom maszyn;
✓ bieżące usuwanie usterek oraz planowe działania konserwacyjne, pod względem
eklektycznym maszyn i urządzeń;

✓ wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych oraz przeglądów urządzeń
zgodnie z dokumentacją techniczną;
✓ dbanie o powierzony sprzęt kontrolno-pomiarowy, ochronny, narzędzia i
elektronarzędzia.

Od osób ubiegających się o ww. stanowisko oczekujemy:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wykształcenia zawodowego o kierunku Mechanika, Elektryka;
doświadczenia w pracy w dziale Utrzymania Ruchu w firmie o profilu produkcyjnym;
znajomość zagadnień z zakresu Elektryki;
uprawnień SEP powyżej 1kV;
dobrej organizacji czasu pracy;
gotowości do pracy w systemie zmianowym;
zdolności manualnych;
odpowiedzialności.

Proponujemy:
✓ ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na
realizację powierzonych zadań;
✓ stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie
rozwijającej się Grupie Kapitałowej;

Podanie o pracę oraz cv prosimy przesłać na adres e-mail:

kadry.kety@alumetal.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. oraz jej Spółki zależne 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
zwoją zgodę w każdym czasie”
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

