Xella Polska Sp. z o.o. - międzynarodowa firma - producent nowoczesnych systemów budowlanych,
oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Multipor, Ytong Energo i Silka.
Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii;
a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na
budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych –
Akademia Murowania Silka Ytong. Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl,
www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl.

Obecnie do jednego (trzech) z naszych zakładów produkcyjnych poszukujemy osób na
stanowisko:

Operator Maszyn i urządzeń – na czas określony
miejsce pracy – Wieliszew / Radom / Żabinko

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

• Bieżąca obsługa maszyn i urządzeń sterowanych komputerowo ( np. obsługa pras
hydraulicznych i mechanicznych, transporterów łańcuchowych i taśmowych,
przenośników chwytakowych, przesuwnic, obsługa mieszalni).
• Konserwacja i kontrola stanu technicznego maszyn,
• Usuwanie drobnych awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• Analizowanie przyczyn usterek.

Wymagania:

• Wykształcenie min. zawodowe techniczne,
• Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w zakładzie produkcyjnym na podobnym
stanowisku,
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic – wciągników i wciągarek,
• Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki i/lub elektryki –
elektroniki,
• Umiejętność obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych,
• Łatwość nauki obsługi maszyn sterowanych komputerowo (panele operatorskiedotykowe),
• Umiejętność pracy w zespole,
• Punktualność, dyspozycyjność, samodzielność, dokładność wykonywania
powierzonych zadań.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku materiałów budowlanych,
• Pracę z nowoczesnym środowisku technicznym,
• Pracę w systemie czterobrygadowym,
• Praca na czas określony na okres ok. 6 miesięcy.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.xellapolska@xella.com z zaznaczeniem w temacie maila „Operator maszyn i urządzeń /
lokalizacja”
Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

