„Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną”
 jeśli chcesz budować efektywne środowisko pracy
 jeśli jesteś osobą otwartą na kreowanie Kultury Organizacyjnej

Koordynator Procesu Utrzymania Ruchu
miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Zadania:









wyznaczanie celów, planowanie i priorytetyzacja zadań SUR
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
współpraca z zespołem zakupowym w zakresie materiałów eksploatacyjnych
ścisła współpraca z Działem Produkcyjnym w zakresie prewencyjnego utrzymania ruchu
maszyn i urządzeń produkcyjnych
monitorowanie efektywności elektrycznej i energetycznej,
wsparcie działu produkcji w bieżącej realizacji zadań,
współpraca z technologiem i specjalistą ds. jakości produkcji,
współpraca z urzędem dozoru technicznego i zarządzaniem dokumentacją UDT,

Odpowiedzialność:





utrzymanie wymaganej dostępności maszyn i urządzeń produkcyjnych
planowanie i nadzór nad pracami konserwacyjnymi, serwisowymi, inwestycyjnymi,
remontami maszyn i urządzeń produkcyjnych,
nadzór nad serwisami świadczącymi usługi w zakresie UR,
nadzór nad dokumentacją maszyn, urządzeń produkcyjnych

Nasze oczekiwania:










wysoka kultura osobista, wrodzony optymizm życiowy,
wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w zakresie mechaniki i hydrauliki siłowej),
wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i przywódczych,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność podejmowania decyzji,
biegła umiejętność czytania rysunku technicznego,
uprawnienia energetyczne typu „D”, grupa I i II ,
umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole, systemowe podejście do zarządzania,
znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację - B2,
aktywny udział w budowaniu i udoskonalaniu efektywnych procesów biznesowych firmy
oraz jej kultury organizacyjnej

Osoby zainteresowane prosimy o: Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem
miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą prosimy przesyłać do dnia 07.12.2018r. na adres: Sklejka Eko S.A.
Ostrów Wlkp. 63-400, ul. Reymonta 35, lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl . Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym Administratorowi, którym jest
Sklejka Eko S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym Administratorowi, którym
jest Sklejka Eko S.A. w celu wykorzystania w procesie przyszłych rekrutacji.
Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie https://www.sklejkaeko.pl/obowiazekinformacyjny/

