Firma "KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o.o. jest częścią norweskiego koncernu
działającego w branży motoryzacyjnej, którego fabryki i przedstawicielstwa zlokalizowane
są w 20 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Ameryki
Środkowej. Dostarczamy komponenty dla największych światowych producentów
samochodów. Początki Kongsberg Automotive w Norwegii, gdzie aktualnie mieści się
główna siedziba firmy, sięgają roku 1957. Na rynku Polskim działamy od 2000 roku,
zakład w Pruszkowie k/Warszawy.
W roku 2016 otworzyliśmy nowy zakład w Koluszkach k/Łodzi.
Aktualnie do naszej nowej fabryki w Koluszkach, która produkuje części do samochodów
ciężarowych
poszukujemy osób na stanowisko:

Elektryk Automatyk
branża motoryzacyjna
(miejsce pracy Koluszki; k/Łodzi)
Zakres zadań:
 Wykonywanie napraw, przeglądów, konserwacji parku maszynowego
 Programowanie sterowników i robotów
 Udział w realizacji zadań wdrożenia linii produkcyjnych
 Usuwanie bieżących usterek
 Codzienny nadzór i kontrola pracy maszyn i urządzeń
 Realizacja zadań związanych z prewencyjnym utrzymaniem ruchu
 Współudział w planowaniu przeglądów
 Analiza przyczyn i skutków awarii, proponowanie działań korygujących
 Uczestnictwo w działaniach 5S
 Współpraca z serwisami zewnętrznymi oraz dostawcami części

Wymagania:
 Wykształcenie zawodowe/techniczne, elektryk/elektromechanik/automatyk
 Doświadczenie w pracy w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej
 Umiejętność diagnozowania usterek i naprawy maszyn
 Umiejętność programowania sterowników i robotów
 Uprawnienia elektryczne E i D do 15kV
 Umiejętności związane ze zmianą narzędzi i ustawianiem maszyny
 Gotowości do podjęcia pracy trzyzmianowej
 Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji
 Dobra organizacja pracy
 Pozytywne myślenie
 Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży
motoryzacyjnej
Pracę w nowoczesnym parku maszynowym
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenia grupowe
Kartę Multisport
Możliwość korzystania z oferty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(bony, wyjazdy, dofinansowania indywidualne)
Atrakcyjne szkolenia i programy rozwojowe
Wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów

Forma kontaktu:
C.V. w języku polskim prosimy przesyłać na adres:
"KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o.o.
ul. Nasienna 30
95-040 Koluszki
lub e-mail: rekrutacja.koluszki@ka-group.com
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych,
Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

