
 
 
Patrol Group Sp. z o.o. S.K.A.  to polska firma produkcyjno - handlowa, lider na rynku międzynarodowym w zakresie produkcji 
oraz dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych zatrudni: 

Mechaników w Wydziale Utrzymania Ruchu 

 Nr ref: 27/2017/ WLN  

Ofertę kierujemy do osób szukających możliwości rozwoju w obszarze produkcji w wydziale utrzymania ruchu  

(automatyka, hydraulika siłowa, ustawiacze form wtryskowych) 

Miejsce pracy – Wieluń 

Opis stanowiska: 

 zapewnienie prawidłowej obsługi maszyn  
i urządzeń produkcyjnych 

 czynny udział w pracach remontowych maszyn  
i urządzeń produkcyjnych 

 dokonywanie zapisów w książkach awarii 

 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń w 
celu zapewnienia bezawaryjnej pracy linii 
produkcyjnych 

 diagnozowanie uszkodzeń i naprawa maszyn 

 udział w przeglądach okresowych 

 aktywne współdziałanie w zakresie optymalizacji 
procesu napraw 

Wymagania: 
 

 wykształcenie techniczne (automatyka, mechanika, 
elektryka);  

 mile widziany staż pracy jako mechanik, 
automatyk, elektromechanik, pracownik 
utrzymania ruchu i pokrewne techniczne 
stanowiska, ale jesteśmy otwarci również na osoby 
bez doświadczenia; 

 dodatkowym atutem będzie znajomość budowy 
wtryskarek; 

 gotowość do pracy na jedną oraz na 3 zmiany 

 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  w stabilnej firmie o długoletniej tradycji;  

 Możliwości rozwoju i szkoleń; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Dobrą atmosferę w pracy w środowisku profesjonalistów. 
 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 
 

 

 

 

rekrutacja@patrol.pl 

 
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 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. 
zm.)". 
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