www.mondigroup.com
Jesteśmy jedną z liczących się firm papierniczych w Europie, a także wiodącą spółką giełdową w Polsce, wytwarzającą papier workowy oraz papier
do produkcji tektury falistej. Z powodzeniem wykorzystujemy zarówno nowoczesne technologie produkcyjne, jak i zaawansowaną wiedzę z zakresu
zarządzania. Nasze produkty i rozwiązania zyskały uznanie na wielu wymagających rynkach Europy, dokąd eksportujemy ponad 77% naszego
papieru.
Należymy do grupy Mondi, jednej z wiodących międzynarodowych grup w branży produkcji opakowań, zatrudniającej 29 000 pracowników w 31
krajach. W Polsce grupa Mondi ma swoje fabryki w 4 dywizjach produkcji: papieru, opakowań workowych, tekturowych i elastycznych.
Poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

MŁODSZY ELEKTROMONTER
(Wydział Utrzymania Ruchu Maszyn Papierniczych
Zadania:

Oczekujemy:

Oferujemy:














Realizacja zadań prewencyjnych;
Realizacja remontów urządzeń elektrycznych
podczas postoi planowych maszyn papierniczych;
Realizacja zadań inwestycyjnych;
Programowanie zabezpieczeń
elektroenergetycznych, falowników i sterowników
PLC;
Ocena zagrożeń i diagnozowanie pracy urządzeń;
Analiza przyczyn awarii i ich usuwanie;
Postępowanie zgodnie z przepisami, instrukcjami i
innymi dokumentami BHP oraz Zakładowego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.











Wykształcenie minimum zawodowe
(elektromonter), preferowane średnie
techniczne, elektryczne, elektroenergetyczne;
Uprawnienia energetyczne I, mile widziana II
grupa;
Znajomość urządzeń elektroenergetycznych,
falowników, sterowników;
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Zdolność do systematycznej, uporządkowanej
pracy;
Analityczne podejście do problemów;
Rzetelność, solidność;
Odpowiedzialność
Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy.





Zatrudnienie w firmie o silnej pozycji na
rynku;
Możliwość poznania nowoczesnych
technologii i systemów zarządzania
stosowanych w przemyśle;
Szeroki pakiet szkoleń;
Szansę rozwoju zawodowego w ramach
międzynarodowej organizacji.

Kontakt:
Mondi Świecie S.A.
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Dział Personalny
mppswiecie.rekrutacja@mondigroup.com
www.mondijobs.pl
www.mondigroup.com

Osoby zainteresowane prosimy o składanie C.V. oraz listu motywacyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres firmy z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

