Hunter Consulting Sp. z o.o. jest Agencją Doradztwa Personalnego
specjalizującą się w rekrutacjach na stanowiska dyrektorskie, managerskie,
specjalistyczne. Realizujemy projekty rekrutacyjne dla renomowanych firm
polskich i międzynarodowych metodą Direct Search.
Dla naszego Klienta, nowoczesnej firmy produkcyjnej, jednego z liderów branży
opakowaniowej, poszukujemy osób na stanowisko:

Mechanik Maszyn w Dziale Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
nr ref. MMDUR3-01-80-2020

Jeśli:






uczysz się lub studiujesz na jednym z kierunków: mechanika, automatyka, mechatronika,
budowa maszyn lub pokrewne techniczne/mechaniczne
(mile widziani studenci ostatnich lat studiów lub uczniowie szkół branżowych/techników o wyżej
wskazanych specjalnościach)
chcesz pracować w firmie z dużymi aspiracjami, dążącej aby stać się liderem rynku swojej
branży
interesujesz się branżą techniczną, nowinkami technicznymi
chcesz się uczyć i zdobywać nowe umiejętności w nowoczesnej firmie

to ta praca jest dla Ciebie :-)
Na tym stanowisku będziesz mieć możliwość:









uczyć się i praktykować pod okiem doświadczonych pracowników,
a po odpowiednim przeszkoleniu:
ustawiać parametry maszyn i linii produkcyjnych
uruchamiać nowe linie produkcyjne
projektować nowe procesy produkcyjne
dokonywać przezbrojeń maszyn produkcyjnych
wykorzystać swoją wiedzę do diagnozowania awarii maszyn
konserwować i naprawiać maszyny oraz urządzenia produkcyjne
poznawać nowe technologie produkcyjne

Czego możesz się spodziewać w zamian?







zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (docelowo na stałe) w stabilnej firmie
- umowa jest podpisywana bezpośrednia z firmą (nie z agencją)
pracy na jedną zmianę (sporadycznie na dwie zmiany)
pakietu socjalnego
możliwość odbycia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (np. angielski, pierwsza pomoc,
kurs na wózki widłowe, robotyka, itp.)
stabilnej pracy w dynamicznej i nowoczesnej firmie o nastawieniu technicznym
możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego poznania nowych maszyn, poznania
nowych procesów, uczestnictwa w projektach uruchamiania nowych linii produkcyjnych

Prześlij proszę do nas CV w języku polskim na adres:
praca1@hunterconsulting.pl
wpisując w temacie emaila: „Mechanik Maszyn w Dziale Utrzymania Ruchu, MMDUR3-01-80-2020”
Z uwagi na dużą ilość przesyłanych informacji jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko na wybrane zgłoszenia.
Gwarantujemy pełną poufność i poważne podejście do każdej nadesłanej aplikacji.
Hunter Consulting jest Agencją Zatrudnienia wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 6016.

