Jäger Polska Spółka Sp. z o.o. to wyspecjalizowany dostawca, zajmujący się produkcją wysokiej jakości
komponentów i podsystemów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu.
Jesteśmy częścią niemieckiego rodzinnego holdingu Arnold Jäger, zatrudniającego ponad 150
pracowników w Gryfinie i ponad 1000 pracowników na całym świecie. Od ponad 75 lat Grupa Jäger
koncentruje się na projektowaniu rozwiązań technicznych dla przemysłu, energii odnawialnej, rolnictwa i
ochrony środowiska.
Zaufanie, dynamiczne myślenie i lojalność są głównymi wartościami naszej firmy.

STANOWISKO: MISTRZ UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Gryfino

Twoje zadania:
 Zapewnienie

ciągłości pracy oraz właściwego stanu technicznego maszyn, urządzeń i
narzędzi na terenie zakładu












Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji
Kontrola stanu technicznego narzędzi

Usuwanie awarii maszyn i urządzeń
Analiza błędów i usterek w celu eliminowania ich wystąpienia w przyszłości
Wykonywanie przeglądów okresowych i prewencyjnych instalacji i urządzeń wg.
ustalonego harmonogramu oraz sporządzanie raportów po przeglądach
Udział w pracach instalacyjnych i remontowych oraz innych pracach przy utrzymaniu
obiektu
Uczestnictwo w uruchomieniach nowych produktów oraz podczas wdrażanych zmian z
nimi związanych
Zabezpieczenie maszyn podczas prac remontowych lub konserwacyjnych
Współpraca z firmami zewnętrznymi realizującymi prace serwisowe
Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonania zadań przez podległych
pracowników

Twój profil:











Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Umiejętność posługiwania się oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym
Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych
Umiejętność organizacji i nadzorowania pracy podległych pracowników
Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność
Umiejętność analitycznego myślenia i planowania zadań
Dyspozycyjność, punktualność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialne podejście
do powierzonych obowiązków
Znajomość pakietu MS Office
Znajomość podstawowych zasad BHP
Znajomość j. niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym

Czekamy na Twoje zgłoszenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Działem Zasobów Ludzkich w naszej siedzibie głównej.
Grażyna Wilczyńska
Tel + 48 91 447 29 24
+ 48 882 367 442
g.wilczynska@jaeger-polska.pl
www.jaeger-polska.pl
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaeger Polska Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)).

