Mechanik zmianowy
Quant jest światowym liderem w dziedzinie utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Oferujemy profesjonalne rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu i napraw zgodnie z koncepcją
pełnego serwisu dla firm ze wszystkich branż produkcyjnych i przetwórczych.
Na tym stanowisku Ty i Twój zespół będziecie odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości produkcji
w zakładzie produkcyjnym naszego klienta w Polsce.

Miejsce pracy: Warszowice, woj. śląskie, PL
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANIA

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
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wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń w zakresie mechanicznym
wykonywanie przeglądów maszyn zgodnie z harmonogramami oraz planami
obsługa systemu CMMS oraz rzetelne wypełnianie
wszystkich informacji dotyczących zużytych części oraz wykonanych czynności
współpraca z pozostałymi pracownikami działu
utrzymania ruchu, przekazywanie informacji na temat usuniętych awarii oraz informacji mogących
pomóc w ich usuwaniu
wymiana części zamiennych, prawidłowe ewidencjonowanie poboru części oraz zgłaszanie braków
w wymaganych zapasach
zachowanie procedur bezpieczeństwa oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości
w obszarze bezpieczeństwa
zapewnienie porządku w miejscu pracy i dbałość
o powierzone mienie
poszerzanie wiedzy z zakresu obsługiwanego
parku maszynowego na podstawie dokumentacji
technicznej, dokumentacji producentów i instrukcji wewnętrznych
podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia
oraz w drodze szkoleń oferowanych przez Pracodawcę
współpraca z pozostałymi działami: dział produkcji, dział magazynu, dział technologiczny, dział
planowania
wykonywanie zadań zleconych przez
przełożonych
wykonywanie rysunków technicznych elementów
maszyn

W swojej pracy pracownik podlega wszystkim regulacjom prawnym związanym z wykonywaniem pracy
oraz innym regulacjom wewnętrznym firmy z którymi
zostanie zapoznany.
www.quantservice.com/careers
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Wykształcenie: minimum zawodowe techniczne –
preferowane kierunki mechanika/elektromechanika/mechatronika lub pokrewne
Doświadczenie: co najmniej 1 rok w zakładzie produkcyjnym na stanowiskach z obszaru prac mechanicznych
Znajomość języków obcych: nie wymagana; Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie
dodatkowym atutem
Znajomość systemów IT: MS Office, CMMS
Wiedza specjalistyczna: budowa maszyn, znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny elektryki/elektroniki. Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi oraz zdolność przedstawiania i interpretacji wyników pomiarów
Prawo jazdy: wymagane kat. B
Inne: uprawnienia energetyczne EG1, EG2, EG3;
gotowość do pracy w systemie 4ro brygadowym

Quant oferuje ciekawe i wymagające zadania w zmotywowanym zespole. W naszej nowo powstałej firmie w
Polsce, która jest częścią międzynarodowej organizacji,
doświadczysz zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej
współpracy. Oprócz najwyższych standardów bezpieczeństwa skupiamy się na wysokiej jakości usługach
dla naszych klientów. Mocno współpracujemy z Quant
Group i utrzymujemy otwarty styl komunikacji na
wszystkich poziomach.
Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego
zespołu, prześlij swoje CV drogą mailową na adres:
przemyslaw.jelonek@quantservice.com

