Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z o.o.
z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
w związku z dynamicznym rozwojem
firma poszukuje osoby na stanowiska:

Pracownik/Specjalista ds. utrzymania ruchu
Miejsce zatrudnienia: Zakład produkcyjny w Lisowie
Poszukujemy kandydatów z terenu: woj. podkarpackiego i małopolskiego

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnienie ciągłości produkcyjnej, poprzez utrzymanie ciągłości pracy maszyn
produkcyjnych;
Utrzymanie dobrego stanu technicznego maszyn;
Diagnozowanie oraz usuwanie awarii urządzeń i podzespołów;
Realizacja planowanych przeglądów i remontów maszyn;
Montaż i demontaż części i zespołów elektrycznych;
Instalowanie nowych maszyn i urządzeń;
Konserwacja i remont napędów i silników elektrycznych;
Przestrzeganie zasad BHP, procedur jakościowych i pozostałych regulaminów
obowiązujących w Zakładzie.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie min. średnie techniczne z zakresu elektrotechniki, automatyki;
min. 2 lata doświadczenia w dziale utrzymania ruchu (preferowane na produkcji
spożywczej);
uprawnienia SEP do 1kV;
umiejętność analizowania stanu technicznego urządzeń, planowania prac naprawczych i
konserwacyjnych;
umiejętność doboru odpowiednich części zamiennych;
umiejętności komunikacyjne;
umiejętność pracy w zespole;
dokładność, precyzja;
samodzielność w działaniu;
gotowość do podjęcia długoterminowej współpracy.

Oferujemy:
- pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia
- trzyzmianowy system pracy

- miejsce pracy: Lisów 179, 38-242 Skołyszyn, woj. Podkarpackie
- oferta dotyczy pracy stałej

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane dla celów prowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych jest ZPOW Vortumnus Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn. Ma
Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym
czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 9 miesięcy dla celów
ewentualnej, ponownej rekrutacji.
Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do
żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016.).

