Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach,
ul. Metalowców 6
poszukuje kandydatów na stanowisko:

HYDRAULIK SIŁOWY
Jeżeli:
• posiadasz wykształcenie min. zawodowe techniczne (mechanika, hydraulika siłowa
lub pokrewne),
• posiadasz doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi, konserwacji oraz usuwania
usterek układów hydrauliki siłowej,
• posiadasz umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów
hydraulicznych,
• jesteś osobą dokładną, skrupulatną i odpowiedzialną.
Wyślij do nas swoje CV! Czekamy właśnie na Ciebie!
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pakiet socjalny, dofinansowanie do wypoczynku, nagrody jubileuszowe,
• prywatna opieka medyczna finansowana przez pracodawcę,
• PPE w całości finansowane przez pracodawcę
• karta Multisport,
• szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• ciekawe wyzwania zawodowe.
Zakres zadań:
•
•
•
•
•
•

usuwanie awarii, remonty, przeglądy stanu technicznego parku maszynowego
w zakresie hydrauliki siłowej,
udział w pracach prewencyjnych,
wykonywanie prac instalacyjno-montażowych,
prowadzenie dokumentacji naprawczej (rysunek techniczny, specyfikacja
materiałowa, instrukcja naprawy),
dobór materiałów zamiennych, zlecanie zakupów urządzeń i elementów hydrauliki
siłowej,
kontrolowanie i prowadzenie dokumentacji magazynu technicznego (przyjmowanie
dostaw, prowadzenie dokumentacji rozchodu olejów i środków smarnych).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)na adres:

:rekrutacje@wmn.com.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WMN "Łabędy" S.A. z siedzibą w Gliwicach zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że

Administratorem danych jest WMN "Łabędy" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Metalowców 6. 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.

