
Stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią  

Gdzie: Epiroc Polska Sp. z o.o. 
 
Śledzisz na bieżąco nowości technologiczne? Potrafisz w klarowny sposób wyjaśnić 
działanie najbardziej skomplikowanych urządzeń? A może lubisz ten moment, kiedy 
Twoja wiedza i umiejętności wprawiają maszynę w ruch? Jeśli tak - dołącz do 
naszego zespołu i rozpocznij kolejny etap swojego rozwoju zawodowego  
w międzynarodowym środowisku pasjonatów nowoczesnych technologii. 
 
Jesteśmy skandynawską firmą o globalnym zasięgu działania. W równym stopniu dbamy o profesjonalizm, 
najwyższą jakość usług i innowacyjność, jak o przyjazną atmosferę pracy! Poszukujemy pozytywnej osoby, 
która dołączy do naszej ekipy profesjonalistów. 
 
Czym będziesz się zajmował: 

 Serwisowaniem maszyn górniczych w podziemnych zakładach górniczych. 

 Sporządzaniem raportów z awarii oraz usterek obsługiwanych maszyn, wykonanych napraw  
i przeglądów. 

 Przeprowadzaniem inspekcji maszyn wg zapotrzebowania. 

 Lokalizacja: praca w kopalniach podziemnych KGHM na terenie zagłębia miedziowego. 
 
Nasze wymagania: 

 Wykształcenie min. średnie techniczne (mechaniczne lub elektryczne). 

 Doświadczenie w obsłudze serwisowej maszyn roboczych ciężkich (mile widziane, ale brak 
doświadczenia Ciebie nie dyskwalifikuje). 

 Wiedza dotycząca układów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych maszyn ciężkich. 

 Podstawowa znajomość obsługi komputera - MS Office. 

 Podstawy języka angielskiego (mile widziane). 

 Umiejętność pracy w zespole i z klientem. 
 
To oferujemy: 

 Wsparcie w relokacji 

 Prywatna opieka medyczna 

 Karta sportowa 

 Ubezpieczenie na życie 

 Kompleksowy program wdrożenia 

 Szkolenia wewnętrzne 

 Imprezy i spotkania integracyjne 
 
Praca w Epiroc to przyjemność, my to wiemy!!! Spróbuj i Ty 

 Zapewniamy łatwy i przyjemny start w pracy bez stresu z olbrzymim wsparciem. 

 Przeprowadzimy specjalnie dla Ciebie szkolenie wstępne. Będziesz pracował w zgranym, małym i 
przyjaznym zespole. 

 Nauczymy Cię jak znajdować samodzielnie w naszej bazie wiedzy niezbędne informacje 
techniczne. Zapiszemy Cię do naszego globalnego, certyfikowanego programu dla techników 
serwisu. 



 Dzięki nam będziesz regularnie podnosił swoje kwalifikacje i uczył się nowych technologii. 

 Jesteśmy organizacją o kulturze opartej na szczerości i zaufaniu, o czym przekonasz się już w 
trakcie pierwszego kontaktu z nami. Zwracamy się do siebie po imieniu, wymieniamy pomysłami 
i wspólnie cieszymy z osiąganych sukcesów. 

 Otwarcie rozmawiamy o błędach i wyciągamy z nich wnioski. 

 Indywidualnie podchodzimy do każdego pracownika, dbamy o jego rozwój zawodowy, umiejętnie 
dobieramy szkolenia, wprowadziliśmy system motywacyjny oraz dodatkowe benefity. Z nami 
masz możliwość awansu nawet na kierownika zmiany. 

 Damy Ci wszelkie niezbędne do pracy narzędzia – ubrania robocze, narzędzia, telefon komórkowy 
z dostępem do maila służbowego, jak również wsparcie w transporcie do pracy. 

 Chcesz przejść wcześniej na emeryturę? Dobrze trafiłeś, okres przepracowany na danym 
stanowisku liczony jest jako lata pracy podziemnej, dając prawo do wcześniejszej emerytury. 

 Dołącz do nas i przekonaj się, że taka jest nasza rzeczywistość. Czeka na Ciebie zespół 
kilkudziesięciu doświadczonych mechaników serwisu podziemnego - profesjonalistów i 
pasjonatów, którzy wprowadzą Cię we wszystkie tajniki pracy. 

 
Jak aplikować: 

 Poprzez „aplikuj” na stronie: https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1001475209 

 Wysyłając swoje CV na maila: edyta.koziol@epiroc.com 

https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1001475209

