Wiemy, że dla każdego człowieka najważniejszy jest dom, a każdy dom zaczyna się od drzwi.
Naszą pasją jest tworzenie takich drzwi, które z radością będziesz otwierać, by przekroczyć próg tego najważniejszego
dla ciebie miejsca. OTWÓRZ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI, podejmij wyzwanie i dołącz do naszego zespołu.
Obecnie poszukujemy kandydatów do Centrali Firmy w Bolszewie, na stanowisko:

Elektroautomatyk
Opis stanowiska:
• Przeprowadzanie napraw maszyn i urządzeń
• Przeprowadzanie modernizacji linii produkcyjnych/maszyn w zakresie automatyki i sterowania
• Prace konserwacyjne instalacji, maszyn, urządzeń na terenie zakładu
• Wykonywanie prac dodatkowych, związanych z utrzymaniem ruchu
• Obsługa infrastruktury technicznej

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe, minimum średnie
• Umiejętność czytania schematów elektrycznych
• Umiejętność samodzielnego diagnozowania i naprawy maszyn produkcyjnych
• Znajomość sterowników PLC, falowników, serwonapędów
• Doświadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu
• Dyspozycyjność - praca w systemie 3-zmianowym
• Uprawnienia SEP do 1 kV G1 i G2
• Sumienność i zaangażowanie w wykonywanie pracy

Umowę o pracę,
Świadczenia
socjalne

Realny wpływ na
wysokość pensji,
jasne zasady wynagradzania
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Atrakcyjne cenowo
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grupowe

Podnoszenie
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Rabat
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Dofinansowanie
wypoczynku

APLIKUJ wysyłając CV na adres: kariera@porta.com.pl, lub w siedzibie Spółki
Administratorem danych jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239). Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także do żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wysyłając aplikację na adres email wskazany w ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a „RODO” do celów przeprowadzenia obecnej rekrutacji.
W treści CV prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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”)”.

Wiemy, że dla każdego człowieka najważniejszy jest dom, a każdy dom zaczyna się od drzwi.
Naszą pasją jest tworzenie takich drzwi, które z radością będziesz otwierać, by przekroczyć próg tego najważniejszego
dla ciebie miejsca. OTWÓRZ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI, podejmij wyzwanie i dołącz do naszego zespołu.
Obecnie poszukujemy kandydatów do Centrali Firmy w Bolszewie, na stanowisko:

Elektromechanik
Opis stanowiska:
• Naprawa maszyn i urządzeń
• Prace naprawcze na hali produkcyjnej, w warsztacie bądź w innej lokalizacji na terenie zakładu
• Prace konserwacyjne instalacji, maszyn, urządzeń na terenie zakładu
• Przeprowadzanie konserwacji maszyn produkcyjnych i warsztatowych zgodnie z instrukcją konserwacji
• Obsługa infrastruktury technicznej (urządzenia i sieci: elektryczna, CO, CW, sprężone powietrze, systemy wentylacji i odciągu trocin)

Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Umiejętność samodzielnego diagnozowania i naprawy prostych maszyn produkcyjnych
• Uprawnienia SEP
• Dyspozycyjność - praca w systemie 3-zmianowym
• Sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu pracy
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APLIKUJ wysyłając CV na adres: kariera@porta.com.pl, lub w siedzibie Spółki
Administratorem danych jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239). Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także do żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wysyłając aplikację na adres email wskazany w ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a „RODO” do celów przeprowadzenia obecnej rekrutacji.
W treści CV prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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”)”.

