Firma z ponad 50 letnim doświadczeniem w tłocznictwie. Jesteśmy
producentem części tłoczonych oraz narzędzi do obróbki plastycznej między innymi
dla branży motoryzacyjnej, gospodarstwa domowego, budownictwa i przemysłu,
zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym, zawsze z zachowaniem
najwyższych standardów.

ELEKTOMECHANIK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
Lokalizacja - Warszawa
Główne zadania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

diagnozowanie usterek elektrycznych maszyn,
bieżące naprawy, konserwacja, serwis urządzeń,
usuwanie awarii maszyn i urządzeń,
przeglądy maszyn i instalacji, utrzymanie ich właściwego stanu technicznego,
prace kontrolne i dokonywanie pomiarów elektrycznych,
udział w procesach uruchamiania instalacji, rozruchu nowych maszyn i urządzeń
elektrycznych
zapewnienie gotowości do pracy maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
diagnoza usterek mechanicznych maszyn i ich usuwanie
udział w realizacji nowych projektów inwestycyjnych
wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach Spółki
praca na wysokości powyżej 3 m.

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność diagnozy, konserwacji i naprawy maszyn i instalacji elektrycznych poparta
praktycznym doświadczeniem,
znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, pneumatyki oraz hydrauliki,
wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym,
uprawnienia SEP do 1kV,
umiejętność czytania schematów elektrycznych i elektronicznych,
gotowość do pracy w systemie zmianowym, dyspozycyjność.

Oferujemy:
▪
▪
▪

Stałą pracę
Pakiet medyczny
Przyjazną atmosferę

CV proszę przesłać na adres: kadry@hydomat.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych jest Gerda Hydomat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-232, ul. Łopuszańska 53. 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.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów tej i przyszłych
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

