Terlan Sp. z o.o. poszukuje:

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Poznań

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykrywanie i usuwanie usterek oraz awarii elektrycznych/mechanicznych maszyn i urządzeń,
Wykonywanie prac naprawczych i remontowych oraz przeglądów okresowych,
Prowadzenie przeglądów harmonogramowych i prac konserwacyjnych,
Nadzorowanie zgodnego ze standardami stanu technicznego maszyn i urządzeń,
Odpowiedzialność za planowanie i kontrolę stanów zapasów części zamiennych oraz
prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
Realizacja bieżących zadań wyznaczonych przez przełożonych,
Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń,
Wdrażanie ulepszeń i nowych rozwiązań,
Wspieranie współpracowników swoją wiedzą i doświadczeniem.

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie zawodowe o profilu mechanicznym (preferowane kierunki: mechanika, budowa
pojazdów samochodowych, mechatronika, automatyka i robotyka),
2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
Podstawowa znajomość układów i schematów elektrycznych, hydraulicznych i
pneumatycznych,
Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
Podstawowa znajomość czytania rysunku technicznego,
Praktyczna wiedza z zakresu mechaniki,
Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

•
•
•
•
•
•

Umiejętność obsługi komputera,
Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
Solidność, dyspozycyjność i operatywność,
Prawo jazdy kat. B,
Odpowiedzialność, rzetelność i punktualność,
Dyspozycyjność do pracy w weekendy.

DODATKOWE ATUTY:
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy w utrzymaniu ruchu,
Znajomość procesów obróbki skrawaniem,
Uprawnienia SEP,
Uprawnienia do obsługi wózków widłowych II WJO,
Uprawnienia do obsługi żurawi II Ż,
Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności spawania,
Prawo jazdy kat. C i C+E.

Co oferujemy?

Możliwość
poszerzania
kompetencji, rozwój

Atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe

Praca na umowę
o pracę w stabilnie
działającej firmie

Opiekę medyczną

Multisport

Pakiet socjalny, w tym
dofinansowanie wypoczynku
i bony Sodexo

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o aplikowanie poprzez przesłanie
aplikacji na adres mailowy:
praca@terlan.pl
prosimy w temacie dodać „Mechanik Utrzymania Ruchu”
Rekrutacja może być przeprowadzona zarówno online jak i w siedzibie firmy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji.

