Gerda Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki drzwiowej, poszukuje do centrali Spółki w Sokołowie k/ Warszawy:

Ślusarz narzędziowy
Miejsce pracy : Sokołów (pow. pruszkowski)
Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
•

•
•
•

bieżąca obsługa produkcji w zakresie I-go poziomu utrzymania ruchu (ostrzenie, regeneracja i wymiana
elementów w narzędziach tłocznych, formach, przyrządach montażowych oraz naprawa drobnych pomocy
warsztatowych)
bieżąca obsługa produkcji jeśli chodzi o przezbrajanie oprzyrządowania technologicznego pod zaplanowany
asortyment produkcji
montaż i udział we wdrażaniu do stosowania na produkcji, nowych lub wyremontowanych narzędzi,
przyrządów i stanowisk technologicznych
udział w wykonywaniu prototypów i serii próbnych wyrobów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie techniczne mechaniczne (wskazane średnie techniczne)
bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz zasad metrologii warsztatowej (tolerancje wymiarów i
kształtów, pasowania)
staż pracy na stanowisku ślusarza narzędziowego min. 3 lat
znajomości konstrukcji oraz doświadczenie w zakresie wykonania i obsługi (przeglądy, konserwacje, naprawy)
oprzyrządowania do obróbki plastycznej (wykrojniki, tłoczniki postępowe) oraz form wtryskowych
radzenie sobie ze stresem i presją czasu
umiejętność pracy w zespole

Wybranym kandydatom oferujemy:
•
•
•
•

okres próbny 3 m-ce, pierwsza umowa na okres 2 lat a następnie na czas nieokreślony
możliwość dojazdu do pracy autobusem zakładowym
możliwość ubezpieczenia medycznego na preferencyjnych warunkach
wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej i regulaminowej premii uznaniowej powiązanej z
generowanymi wynikami

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie Listu Motywacyjnego oraz CV poprzez formularz zgłoszeniowy.
Gwarantując całkowitą poufność procesu rekrutacyjnego, zastrzegamy sobie zarazem możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gerda Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie moich danych
osobowych, przekazanych przeze mnie tej Spółce, w celu przeprowadzenia przez nią procesu rekrutacji, do którego zgłosiłam/em
swój udział.”
Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gerda Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie.
W każdym momencie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod adresem: www.gerda.pl/o-firmie/kariera.html

