MAGO S.A. jest niekwestionowanym liderem wyposażenia powierzchni handlowych i
magazynowych w Europie Środkowo Wschodniej. Od ponad 25 lat z sukcesem realizuje swoją
strategię zrównoważonego rozwoju. W chwili obecnej jesteśmy obecni ze sprzedażą w ponad 60
krajach świata. Posiadamy 5 zagranicznych oddziałów firmy w których również i Ty możesz
zostać pracownikiem.
WYBIERZ LIDERA W BRANŻY i POSTAW NA ROZWÓJ OSOBISTY!
Poszukujemy ambitnych i ciekawych nowych doświadczeń osób, które będą miały szansę
rozwijać się wraz z dynamicznym rozwojem naszej organizacji !
Obecnie poszukujemy osób które chcą się rozwijać wraz z nami na stanowisku:

ŚLUSARZ REMONTOWY
Miejsce pracy: Centrala firmy Nadarzyn k/Warszawy
OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie zespołu
Zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania
Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie
Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy)

GŁÓWNE ZADANIA:
• wykonywanie czynności prewencyjnych zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami
• zapewnienie utrzymania właściwego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych

•
•
•
•
•

raportowanie i diagnozowanie nieprawidłowej pracy maszyn i urządzeń
serwis i wymiana uszkodzonych części i podzespołów w maszynach
dorabianie i regeneracja części maszyn
konserwacja, naprawa i utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie
eksploatowanie i obsługa urządzeń technicznych podległych Działowi Utrzymania Ruchu takich jak:
instalacje odpylające, instalacja sprężonego powietrza, instalacje wody chłodzącej i pozostałe
w oparciu o wymogi i przepisy eksploatacyjne, wymogi DTR i inne

PROFIL KANDYDATA:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
gotowość do pracy w systemie zmianowym
znajomość urządzeń przemysłowych oraz zasad ich działania
umiejętność czytania schematów i dokumentacji
dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość
staranność, dokładność, dyspozycyjność, elastyczność
zaangażowanie i chęć do pracy
uprawnienia SEP oraz na wózki widłowe i podnośnik koszowy - mile widziane

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z podaniem stanowiska w terminie 30 dni od daty ukazania
się ogłoszenia.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „ Oświadczam, że przekazuję moje dane dobrowolnie mając
świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
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 późniejszymi zmianami.

