Xella Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma – pionier energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, producent
markowych wyrobów: Ytong, Silka i Multipor. Priorytetami Xelli są: jakość produkcji oraz popularyzacja
energooszczędnego budownictwa. Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich
jak: Litwa, Łotwa, Ukraina oraz w obwodzie Kaliningradzkim. W grupie zatrudnionych jest około 500 osób. Więcej
informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl,
www.ocieplenieodwewnatrz.pl.

Obecnie do jednego z naszych zakładów produkcyjnych poszukujemy osoby na
stanowisko:

Mechanik

miejsce pracy – Żabinko koło Poznania
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Realizacja zadań związanych utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń i
instalacji zakładu produkcyjnego;
• Prowadzenie działań prewencyjnych i diagnostycznych zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem prac;
• Bieżące usuwanie powstających awarii maszyn i urządzeń;
• Współpracę z operatorami produkcji w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyn,
napraw i innych interwencji dotyczących sprawności i wydajności maszyn.
•

Wymagania:

• Wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku mechanicznym/elektrycznym/
elektronicznym/ z automatyki;
• Doświadczenie min. 3 lata w zakładzie produkcyjnym w dziale utrzymania ruchu;
• Znajomość zagadnień pneumatyki, hydrauliki i mechaniki maszyn
• Obsługa narzędzi ręcznych + elektronarzędzi;
• Uprawnienia spawalnicze (np. elektroda, mag, gazowo);
• Mile widziana umiejętność obsługi tokarki, frezarki;
• Łatwość nauki obsługi maszyn produkcyjnych sterowanych komputerowo, przez
panele operatorskie, manipulatory;
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia na obsługę ładowarki, koparki, wózków
widłowych suwnic, wciągników linowych;
• Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną;
• Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi;
• Umiejętność analizowania przyczyn usterek i zapobiegania im;
• Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność.

Oferujemy:
• Stabilną pracę w koncernie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• Pracę w nowoczesnym środowisku technologicznym,
• Pracę w systemie zmianowym.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.xellapolska@xella.com z zaznaczeniem w temacie maila „Mechanik, Żabinko”
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)”.

