Firma Świat Lnu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze oferuje pracę na stanowisku:

ELEKTRYK, ELEKTRONIK, AUTOMATYK

Wymagania:
– wykształcenie - min. średnie o kierunku elektronik, automatyk, elektrotechnik, mechatronik
– mile widziane doświadczenie w frmie produkcyjnej w dziale utrzymania ruchu
– umiejętność odczytywania schematów elektrycznych i pneumatycznych
– umiejętność obsługi komputera
– chęć ciągłego podnoszenia kwalifkacji
– uprawnienia SEP 1kV (mile widziane)
– możliwość pracy w elastycznym czasie pracy
Opis stanowiska:
•
Utrzymanie maszyn na linii produkcyjnej
•
Obsługa i analiza awarii
•
Analizowanie problemów związanych z pracą urządzeń produkcyjnych w celu eliminowania przestojów
produkcyjnych
•
Uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
•
Remonty i konserwacja maszyn
•
Modernizacja linii produkcyjnej
•
Prowadzenie dokumentacji technicznej
Oferujemy:
– dobre zarobki
– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w frmie z wieloletnią tradycją
Aplikacje z dopiskiem:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika i współpracownika
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez ŚWIAT LNU Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000037171, NIP: 526-25-66-337, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN w celach związanych z
organizacją aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż
umowa o pracę) administratora.
Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany
o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.
.............................................
(data i czytelny podpis)
przesyłać na adres e-mail: jordys@swiatlnu.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.swiatlnu.pl/pl/o-nas/kariera

