
Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen GmbH,
będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę.

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU

miejsce pracy: Wieliczka, Małopolska

Zadania:

● Bieżące usuwanie usterek i awarii maszyn oraz urządzeń

● Przezbrajanie narzędzi i linii montażowych

● Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych,

● Utrzymanie ciągłości produkcji

● Analiza przyczyn awarii i proponowanie działań zapobiegawczych

● Proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu mechaniki i mechatroniki

Oczekiwania wobec kandydata:

● Wykształcenie zawodowe lub techniczne

● Znajomość zagadnień hydrauliki siłowej i pneumatyki

● Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale utrzymania ruchu (mile widziane)

● Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym [6:00-14:00, 14:00-22:00]

● Umiejętność rozwiązywania problemów mechanicznych

● Umiejętności czytania dokumentacji technicznej

● Znajomość układów automatyki

Oferujemy:

● Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

● Możliwość rozwoju posiadanych umiejętności

● Umowę o pracę na pełny etat

● Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

● Pakiet benefitów (w tym bezpłatna opieka medyczna)

● Przyjazną atmosferę w pracy

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel.
665 084 344



Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o.


