OGŁOSZENIE O PRACĘ – ELEKTRORECYKLING S.A.
Kierownik Utrzymania Ruchu
Elektrorecykling S.A. to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i
recyklingu ZSEiE. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE –
demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych
i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy kompleksowe
systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.
Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, zgodne z koncepcją circular economy.
W związku ze stałym rozwojem firma poszukuje osoby do współpracy na stanowisku:
Kierownik Utrzymania Ruchu.
Opis stanowiska:
• Organizowanie, planowanie i harmonogramowanie pracy zespołów DUR,
zarządzanie warsztatem mechanicznym.
• Analiza awarii – prowadzenie statystyk najczęściej psujących się elementów
urządzeń.
• Udoskonalanie istniejących technologii i wdrażanie innowacji technologicznych;
udział w procesach uruchamiania linii produkcyjnych.
• Nadzór nad służbami utrzymania ruchu (serwis, naprawa maszyn i urządzeń;
wykonywanie przeglądów prewencyjnych).
• Dbałość o bezawaryjną pracę linii produkcyjnej oraz zapewnienie ciągłości pracy
maszyn oraz urządzeń.
• Przygotowywanie wymaganej dokumentacji technicznej opisującej źródła
przyczyn awarii.
• Tworzenie zwizualizowanych instrukcji do przeprowadzenia czynności
autonomicznej konserwacji urządzeń (AM)
• Identyfikacja, analiza, wyeliminowanie i zapobieganie występowaniu strat
• Zapewnienie terminowych zamówień części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych do maszyn.
Od Kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•

wykształcenia wyższego kierunkowego lub studiów podyplomowych,
mile widziana znajomości aktualnych przepisów dotyczących użytkowania,
odbiorów i instalacji maszynowych,
zaangażowania w powierzone obowiązki,
odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych w firmie.

Kandydatom oferujemy:
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie o ugruntowanej, znaczącej
pozycji na rynku,
atrakcyjne wynagrodzenie,
pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe,
możliwość rozwoju zawodowego

Do zgłoszenia należy dołączyć klauzulę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym, niż
określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, w celu prowadzenia bieżącego procesu
rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
info@elektrorecykling.pl

