
Pracownik produkcji - montażysta
ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław

Nasze oczekiwania:
 9 Doświadczenie na podobnym stanowisku, lub chęć pracy w zawodzie montera instalacji 

przemysłowych i chęć poznawania branży
 9 Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (preferowane o profilu elektrycznym, mechanicznym)
 9 Dobry stan zdrowia i sprawność manualna  (w tym praca z elektronarzędziami),
 9 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i rysunków projektowych
 9 Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność za jakość i terminowość powierzonych prac
 9 Praca poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

Opis stanowiska:
 9 Montaż instalacji z kształtek z PVC (lub PP) poprzez klejenie ( w tym prawidłowa obróbka, łącznie metodą 

klejenia, testy szczelności)
 9 Prefabrykacja wg gotowych szablonów paneli pomiarowych z zakupionych elementów (mocowanie wg rysunku 

do płyty PVC, lub stalowej)
 9 Samodzielny montaż drobnych elementów systemów hydrauliki i pneumatyki
 9 Testy jakościowe, pakowanie zgodnie z obowiązującym standardem
 9 Wsparcie zespołu produkcyjnego w zakresie prowadzonych prac warsztatowych: instalacja aparatury 

pomiarowej zgodnie ze schematem na panelach, stojakach, szafach – udział w dużych projektach, 
montażowych, pomoc elektrykowi lub samodzielny montaż małych rozdzielni elektrycznych, montaż i obróbka 
kabli teletechnicznych, sygnalizacyjnych i elektroenergetycznych, wykonywanie prostych prac ślusarskich

 9 Pracownik podlegać będzie bezpośrednio pod Brygadzistę, od którego może otrzymać w początkowym okresie 
niezbędne szkolenie i wprowadzenie w technikę montażu, jaką posługujemy się na warsztacie.

 9 Pracownik będzie otrzymywał i zdawał prace przed swoim bezpośrednim przełożonym

Oferujemy:
 9 Pracę w doświadczonym zespole, w renomowanej dynamicznie rozwijającej się firmie,
 9 Stabilne zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
 9 Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa (kwartalna),
 9 Pakiet świadczeń pracowniczych: premie kwartalne, prezenty świąteczne, dofinansowanie na wakacje, 

imprezy integracyjne,
 9 Opiekę medyczną Lux-Med,
 9 Dofinansowanie do karty Benefit Multisport,
 9 Pracę dla osób także z mniejszym doświadczeniem, chętnych do rozwoju i nabycia nowych umiejętności,
 9 Dofinansowanie do karty Benefit Multisport.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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)”.
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