Bitron Poland Electronics należy do BITRON ELECTRONIC DIVISION, w skład której wchodzą
zakłady zlokalizowane w Polsce, Włoszech, Meksyku oraz Chinach.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze, dostępie do nowoczesnego parku maszynowego oraz wykorzystaniu
najnowszych technologii jesteśmy jednym z wiodących producentów elektroniki na świecie dla firm
z branży AGD, Automotive, HAVAC oraz sektora energetycznego.
Aktualnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Elektromechanik
Miejsce pracy: Sosnowiec

Do głównych obowiązków będzie należało:
• bieżące usuwanie awarii maszyn i urządzeń;
• przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjnych;
• diagnozowanie problemów technicznych;
• tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną;
• zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części maszyn oraz urządzeń i instalacji;
• utrzymanie ciągłej dostępności mediów na potrzeby procesu produkcyjnego i całego zakładu;
Wymagania:
•
min. roczne doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
•
wykształcenie zawodowe lub średnie (elektromechaniczne, elektryczne);
•
umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi;
•
mile widziane uprawianie SEP do 1 kV;
•
gotowość do pracy w systemie 3- zmianowym;

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, będącej liderem w obszarze
produkcji elektroniki;
• pracę w międzynarodowym środowisku;
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych min. LuxMed, karta Multisport;
• możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu w celu przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Informujemy, że Administratorem danych jest BITRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jedności46.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 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

