Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej oraz jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk
produkujących materace w Europie. Naszym głównym klientem jest sieć sklepów IKEA.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Mechanik
Miejsce pracy: Rogoźno

Co nas wyróżnia:
•
•
•
•
•
•

Przyjazna atmosfera, o której się przekonasz już na rozmowie kwalifikacyjnej
Atrakcyjny, przejrzysty system wynagrodzeń
Rozwój i ciekawe zadania w firmie zapewniającej bezpieczne warunki zatrudnienia
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
Możliwość rozwoju zawodowego: udział w szkoleniach, dofinansowanie studiów
Bogaty pakiet pracowniczy dla Ciebie i Twojej rodziny: m.in.: opieka medyczna, dofinansowanie do dojazdów, język
angielski, wakacyjne obozy dla dzieci, spotkania integracyjne dla wszystkich Pracowników, bony świąteczne

Zadania na stanowisku:
•
•
•
•
•

Diagnozowanie problemów, reagowanie na usterki i usuwanie awarii
Dokonywanie przeglądów maszyn i urządzeń
Udział w planowaniu i realizacji działań prewencyjnych
Instalacja nowych maszyn i urządzeń
Współpraca z firmami zewnętrznymi

Twój profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w dziale utrzymania ruchu lub działach technicznych
Mile widziana znajomość maszyn szwalniczych
Wykształcenie min. zawodowe techniczne
Umiejętność czytania rysunków technicznych
Samodzielność w rozwiązywaniu problemów i dobra organizacja pracy
Obsługo komputera ( Pakiet MS Office)
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność pracy w zespole
Gotowość do pracy zmianowej, w tym zmiana nocna
Uprawnienia spawalnicze, uprawnienia do obsługi wózka widłowego, będą dodatkowym atutem

Dołącz do nas już teraz – znajdźmy razem lepszą drogę!
Prześlij swoją aplikację do dnia 26.01.2018, dołączając klauzurę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO) Administratorem danych osobowych jest Ikano Industry Sp. z
o.o. z siedzibą w: ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem
umowy, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

