Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. to polska firma produkująca i sprzedającą produkty z tworzyw sztucznych (skrzynki
narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Naszymi klientami są największe sieci handlowe i dystrybutorzy – w Polsce i
na świecie. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za park maszynowy.

Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
Nr ref: 40/2017/WLN
Miejsce pracy: Wieluń
Opis stanowiska:









ustawianie procesu wtrysku
utrzymywanie maszyn wtryskowych (Haitian, Kraus) we właściwym stanie technicznym
monitorowanie parametrów produkcji wg wytycznych technologicznych
uruchamianie nowych form wtryskowych
usuwanie awarii i podejmowanie działań zapobiegawczych
optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów produkcji
proponowanie i efektywne wdrażanie innowacji i usprawnień
dbanie o stanowiska pracy

Wymagania:









zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu maszyn produkcyjnych oraz innego wyposażenia zakładu;
utrzymywanie form wtryskowych we właściwym stanie technicznym;
nadzór nad stanem technicznym form kierowanych do produkcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób
przygotowania form do produkcji;
monitorowanie parametrów produkcji
uruchamianie nowych form wtryskowych
usuwanie awarii i podejmowanie działań zapobiegawczych
optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów produkcji
proponowanie i efektywne wdrażanie innowacji i usprawnień

Oferujemy:
Oferujemy ciekawą i rozwojową pracę w firmie, która wymaga od kandydata ciągłego rozwoju, ciekawych pomysłów
i umiejętności ich urzeczywistniania. Stabilne zatrudnienie, w oparciu o umowę o pracę, motywacyjny i adekwatny do
doświadczenia system wynagradzania i praca w gronie profesjonalistów stają się dodatkowym atutem tej pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk:

APLIKUJ
https:/
Kontakt: rekrutacja@patrol.pl
/system.er
Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694,
Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych ecruiter.pl/
osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.
FormTempl
zm.)".

