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

ELEKTRYK
Miejsce pracy: Nowa Sól, woj. Lubuskie

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego
infrastruktury, urządzeń i instalacji elektrycznych;
wykonywanie przeglądów i remontów zgodnie z planem remontów;
konserwacja maszyn i urządzeń;
usuwanie bieżących awarii i usterek na liniach produkcyjnych.

Wymagania stawiane kandydatom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe kierunkowe;
doświadczenie na stanowisku elektryka w dziale utrzymania ruchu (minimum 2 lata);
doświadczenie w branży przemysłowej;
umiejętność czytania schematów i planów elektrycznych;
ważne uprawnienia SEP do 1 kV;
mile widziana podstawowa wiedza z zakresu automatyki;
umiejętność pracy w zespole;
gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym;
zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
motywacja i chęć do pracy;
rzetelność, uczciwość, punktualność.

Proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
bogaty pakiet socjalny;
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy;
grupowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach;
ciekawą, pełną wyzwań pracę;
pomoc doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy;
niezbędne narzędzia do pracy oraz odzież roboczą;
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

CV prosimy przesłać na adres e-mail:

kadry.nowasol@alumetal.pl
lub pocztą na adres:
Specjalista ds. Kadr i Płac, Alumetal Poland Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól 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. Zakład Nowa Sól może
nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

