Talent Solution to zespół ekspertów z zakresu psychologii pracy, doradztwa zawodowego oraz profesjonalistów wąskich branż i sektorów z
wieloletnią, międzynarodową praktyką w obszarze HR. Świadczymy usługi w zakresie: ‘Executive Search & Recruitment’, ‘Career
Management’ oraz ‘HR Consulting’. Specjalizujemy się w rekrutacji kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistycznej. Pracujemy dla korporacji w kraju i za granicą. Nr licencji : 7511
www.talentsolution.pl

Dla naszego klienta, jednej z wiodących firm w zakresie profesjonalnych usług produkcyjnych w branży metalowej,
poszukujemy doświadczonej i samodzielnej osoby na stanowisko:

Mechanik / Technik mechanik do Działu Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne
Nr ref. 150849_ME
Obowiązki :
 Zarządzanie stanem parku maszynowego
 Odpowiedzialność za wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych maszyn, urządzeń i instalacji





Usuwanie powstałych awarii maszyn i urządzeń
Kontrolowanie napraw wykonywanych przez serwis zewnętrzny
Nadzór nad dokumentacją maszyn i urządzeń

Wymagania :








Wykształcenie kierunkowe (średnie techniczne/zawodowe) lub doświadczenie na podobnym stanowisku
Doświadczenie w naprawianiu obrabiarek sterowanych numerycznie
Znajomość specyfiki eksploatacji urządzeń i maszyn
Praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień z dziedziny elektroniki, elektryki, automatyki i mechaniki
Dobra organizacja pracy
Sumienność, dokładność
Umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy :
 Możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami
 Możliwość rozwoju w stabilnej firmie produkcyjnej
 Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Prosimy o przesłanie CV z podanym numerem referencyjnym 150849_ME na adres:
aplikacje@talentsolution.pl

Gwarantujemy pełną dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Talent Solution z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Cicha 19/2, 61-710 Poznań), agencję
doradztwa zawodowego ujawnioną w rejestrze Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 7511, moich danych osobowych zawartych w
dokumentach rekrutacyjnych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Z 2002r, Nr 101, póź. zm. 926). Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

