AUTOMATYK - TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Polkowice
Sanden Manufacturing Poland jest Spółką wchodzącą w skład japońskiego Holdingu Sanden – wiodącego producenta kompresorów
do klimatyzacji samochodowych. Jesteśmy stabilnym pracodawcą działającym na rynku już 75 lat. Zakład produkcyjny w Polsce istnieje
od 2004 roku. Nasza firma jest obecna w 26 krajach na 5 kontynentach. Sanden zatrudnia ponad 13 000 ludzi na świecie i około 1200 w Polsce.

Czy chciałbyś podjąć się nowych wyzwań i pochwalić swoimi umiejętnościami, zarówno zawodowymi, jak i osobistymi?
Zacznij od wysłania swojej aplikacji na adres hr@sandensmp.pl. Z pewnością się z nią zapoznamy!

Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:





utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych
dokonywanie okresowych przeglądów
sporządzanie analiz, raportowanie pracy
usprawnianie procesu produkcyjnego

A przy tym posiadasz:







wykształcenie min. średnie techniczne
znajomość zagadnień z dziedziny automatyki, elektryki i mechatroniki
umiejętność czytania schematów elektrycznych
znajomość programowania sterowników PLC (Mitsubishi)
umiejętność pracy zespołowej
umiejętność obsługi komputera (MS Office)

Chciałbyś pochwalić się dodatkowymi atutami:





znajomość operowania / programowania Robotów
znajomość programowania sterowników PLC (Mitsubishi)
uprawnienia SEP: E1
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

My zaoferujemy Ci:






stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
motywacyjny system wynagrodzeń
możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
przyjazną atmosferę 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Fab rycznej 11 zawartych
w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

