Technik utrzymania ruchu/
elektromechanik
Saint-Gobain Weber
Góra Kalwaria
Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały i rozwiązania znajdujące
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. Materiały budowlane oraz szyby do samochodów
i pojazdów transportowych. Możemy śmiało powiedzieć, że produkty i rozwiązania poprawiają jakość życia
ludzi na całym świecie. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy 170 000 osób. W Polsce posiadamy 25
zakładów i ponad 60 punktów dystrybucyjnych. Posiadamy 17 różnych marek i zatrudniamy blisko 7 000
osób.

Co oferujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowania.
Bogaty pakiet socjalny.
Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.
Zniżki pracownicze i dofinansowania.
Wysokie standardy bezpieczeństwa.
Pracę w miłym zespole.
Szerokie możliwości rozwoju i awansu

Co będzie należało do Twoich zadań?
• Bieżący monitoring stanu technicznego maszyn i urządzeń.
• Przeglądy prewencyjne maszyn.
• Identyfikacja przyczyn awarii maszyn oraz podejmowanie działań
naprawczych.
• Uczestnictwo w projektach WCM.
• Ewidencja zużycia części zamiennych oraz ich zamawianie.
• Prowadzenie dokumentacji urządzeń i ewidencji przeglądów prewencyjnych.

Jakich kandydatów szukamy?
• Posiadających wykształcenie techniczne o profilu elektromechanicznym lub
pokrewnym.
• Z doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy stanu technicznego maszyn i
urządzeń.
• Z umiejętnością czytania rysunku technicznego oraz schematów
elektrycznych.
• Z min. 2 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku w firmie
produkcyjnej.
• Znających pakiet MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
agnieszka.williams@saint-gobain.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy rekrutacyjne zatrudnione przez
Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wyrażającej
zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania tych danych, w tym także prawo do
ich poprawiania.

WEBER
Należymy do Grupy
Saint-Gobain. Weber od
ponad 100 lat dostarcza
na świecie kompleksowe
rozwiązania dla
budownictwa. Opierając
się o swoje
międzynarodowe
doświadczenie, stawiamy
na rozwój materiałów
i kompletnych systemów,
które są bezpieczne,
wydajne i łatwe
w aplikacji oraz
dostosowane do potrzeb
lokalnego rynku.
W Weber wierzymy, że
w branży budowlanej
najważniejsza jest troska
o ludzi i środowisko,
w jakim żyją!
Dołącz do naszego
zespołu!

