Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży
FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży
przetwórstwa polietylenu. W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się
zakładzie produkujemy szeroki asortyment produktów powszechnego użytku
dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze
produkty są certyfikowane.

Technik Utrzymania Ruchu
Kąty Wrocławskie
(1 zmiana)
Zadania:
•
•
•
•
•

Wykonywanie przeglądów maszyn zgodnie z harmonogramem.
Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji.
Naprawa i regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie.
Rozwijanie linii produkcyjnych.
Udział w projektach modernizacyjnych linii produkcyjnych.

Wymagania:
•
•
•

Wykształcenie min. zasadnicze (mechanik, elektronik).
Mile widziane doświadczenie zawodowe w działach technicznych na podobnym
stanowisku.
Umiejętność diagnozowania usterek, opisywania problemów oraz raportowania
rozwiązań i przekazywania wiedzy.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Miesięczną premię za wyniki.
Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
Kartę abonamentową "Sport, kultura, wypoczynek" lub program Medicover Sport.
Program "Owocowa środa".
Dodatki świąteczne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
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)”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Personalnym
praca@cedo.com lub tel. 71 334 69 85.
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