
Obecnie poszukujemy kandydatów do realizacji zadań produkcyjnych 
na stanowisko:

miejsce pracy: Nadarzyn/ k Warszawy
AUTOMATYK / KONSERWATOR SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Opis stanowiska:
• zapewnienie właściwego utrzymania maszyn, urządzeń produkcyjnych
• usuwanie usterek i awarii systemów sterowania zgodnie ze standardami elektryki i automatyki przemysłowej
• wykonywanie przeglądów oraz napraw maszyn i urządzeń
• udział w modernizacji układów automatyki przemysłowej oraz regulacji maszyn i urządzeń
• wdrażanie w procesie produkcyjnym nowych narzędzi produkcyjnych
• rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie funkcjonowania maszyn
• dokumentowanie przeglądów, napraw i wdrożeń maszyn i urządzeń
• utrzymywanie kontaktów z serwisantami maszyn

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (elektryk, elektronik, automatyk)
• minimum 2- letnie doświadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu na podobnym stanowisku
• bardzo dobra znajomość układów automatyki, elektroniki i pneumatyki 
• umiejętnością czytania dokumentacji i schematów dokumentacji technicznej
• aktualne uprawnieniami SEP do 1 kV
• rzetelność, terminowość i samodzielność w działaniu 
• umiejętność współpracy z innymi oraz rozwiazywania j problemów technicznych

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę)
• rozwój zawodowy w oparciu o realizację zadań oraz szkolenia
• możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie

Bardzo dobry dojazd trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy)

Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (CV )
w języku polskim z podaniem stanowiska w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Mago SA Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn 
e-mail: rekrutacja@mago.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o załączenie 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. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

Producent 
regałów sklepowych i magazynowych, 
dostawca kompleksowych rozwiązań 
wspierających nowoczesny handel i przemysł.

Dołącz do nas!


