Systemy rur i kształtek GRP
do zastosowań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwiązań dla
wody pitnej, odwodnień dróg i mostów, melioracji, elektrowni wodnych
i instalacji przemysłowych.

PRACOWNIK W DZIALE PRODUKCJI KSZTAŁTEK
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce, ul. Koksownicza 11
TWOJE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:
▪

Pracownik Produkcji Kształtek
−
−

▪

Cięcie, wiercenie i szlifowanie ręczne elementów kształtek (obsługa narzędzi pneumatycznych);
Składanie gotowego elementu (obsługa narzędzi pomiarowych oraz maszyny do kleju);

Młodszy Operator Produkcji Kształtek
−

Wszystkie czynności charakterystyczne dla stanowiska: Pracownik Produkcji Kształtek oraz dodatkowo:

−

Obsługa maszyn CNC (tworzenie standardowych programów i wgrywanie ich na maszynę)

−

Realizowanie planu produkcji zgodnie z harmonogramem;

−

Księgowanie realizacji zleceń w SAP oraz bieżące raportowanie;

−

Współpraca z działem Przygotowania Procesu Produkcji;

TO OFERUJEMY:

możliwość zobaczenia
miejsca pracy przed
podjęciem zatrudnienia

umowa o pracę
bez pośredników

pakiet socjalny

stawka miesięczna

system premiowy

od 4000 zł brutto

oparty na celach

wewnętrzne szkolenia

Program Poleceń

wprowadzające

Pracowniczych

i wskaźnikach

Święto Pracownika

prywatna opieka

Amiblu - dodatkowy,

medyczna

Kafeteria

ubezpieczenie
grupowe

płatny dzień wolny

NASZE WYMAGANIA:
▪

gotowość do pracy w systemie zmianowym (praca pon. – pt. na 3 zmiany);

▪

wykształcenie zawodowe i minimum rok doświadczenia w pracy fizycznej w branży przemysłowej;

▪

zdolności manualne i dokładność;

▪

podstawowa znajomość rysunku technicznego;

▪

wyobraźnia przestrzenna;

▪

umiejętność obsług ręcznych narzędzi pneumatycznych oraz pomiarowych;

▪

mile widziane uprawnienia UDT do obsługi suwnic i/lub wózków widłowych;

Dodatkowe wymagania dla kandydatów na stanowisko Młodszy Operator Produkcji Kształtek:
▪

doświadczenie w obsłudze maszyn CNC

▪

uprawnienia UDT do obsługi suwnic oraz doświadczenie w przewożeniu większych elementów;

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV drogą elektroniczną na adres: rekrutacjaDG@amiblu.com
W temacie wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska , na które zgłaszana jest aplikacja.
Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć uzupełniony i podpisany druk: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy”.

