Link2Europe - Europejska Agencja Pracy (certyfikat nr 4570) dla naszego klienta - belgijskiej firmy
zajmującej się produkcją znaków ostrzegawczych i sygnalizacji świetlnej pomocnej przy robotach
drogowych - poszukujemy kandydatów na stanowisko:

MECHATRONIK- MECHANIK MASZYN

Miejsce pracy: Ranstadt, Niemcy

Obowiązki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obsługa elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych oraz mechanicznych
urządzeń i maszyn
regulaminowe przeprowadzanie wszystkich działań mających na celu zapewnienie
oczekiwanej jakości produkcji,
przeprowadzanie przezbrojeń w elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych
oraz mechanicznych urządzeniach i komponentach maszyn,
sprawdzanie funkcji sterowników,
sprawdzanie funkcji urządzeń automatycznych,
usuwanie awarii,
utrzymanie założeń wynikających z bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz
5S,
utrzymanie jakości procesów oraz założeń jakościowych,
utrzymanie założeń wynikających z planów wykonawczych,
stosowanie założeń strategii „zero tolerancji“ również w zakresie jakości; przy
odchyłkach jakościowych zatrzymanie linii produkcyjnej celem usunięcia przyczyny
problemu.

Wymagania:
•
•

znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację – warunek
konieczny,
doświadczenie na analogicznym stanowisku,

•
•
•
•
•
•

wykształcenie kierunkowe lub pokrewne,
orientacja na wysoką jakość pracy,
motywacja do pracy za granicą,
odpowiedzialność,
umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach awaryjnych.
chęć nauki i rozwijania umiejętności

Oferujemy:
•
•
•
•
•

atrakcyjne wynagrodzenie od 9 do 10,32 € netto w zależności od klasy podatkowej
możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach nowoczesnej organizacji,
pracę w międzynarodowym środowisku,
bezpłatne zakwaterowanie,
pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności przed wyjazdem.

Informacje dodatkowe:
Wszystkie zainteresowane osoby proszę o aplikowanie w języku polskim oraz niemieckim (z
dokładnym opisem obowiązków na każdym zajmowanym stanowisku) poprzez naszą stronę
internetową: www.link2europe.pl
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o treści:
"Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883, z póżn.zm.)
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej obecnie oraz w przypadku nieskorzystania z mojej
oferty dla celów niniejszej rekrutacji również w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez
Link2europe Sp. z o.o”

CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

