Volex plc jest czołowym producentem wiązek kablowych miedzianych i światłowodowych, kabli
zasilających i systemów kablowych notowanym na giełdzie londyńskiej. Firma prowadzi działalność
w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej.
Volex Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy specjalizuje się w produkcji wiązek kablowych dla globalnych
klientów z branży telekomunikacyjnej i medycznej.
Zatrudniamy
około
330
pracowników.
Nasz
System
Zarządzania
jest
zgodny
z międzynarodowymi standardami: Zarządzanie Jakością ISO 9001, Zarządzanie Środowiskiem
ISO 14001 oraz System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.
Naczelną wartością Volex Poland jest orientacja na jakość oraz terminowość produktów
i usług. Dzięki niej osiągamy satysfakcję Klientów, gwarantującą rozwój naszej firmy.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Technik Utrzymania Ruchu
ZAPRASZAMY OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM JAK I BEZ.
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA DO ZAWODU.
Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Podłużna 11-13 (wejście do firmy od ul. Kwarcowej)
Dobry dojazd komunikacją miejską z Fordonu i centrum miasta.
Jak dojechać: np. autobusem - linia: 74 (Brdyujście) oraz 65 (Dworzec Akademia).
Wymagania:






wykształcenie techniczne zawodowe lub średnie techniczne w zawodzie mechanik, elektromechanik,
automatyk lub pokrewne,
podstawowa znajomość obsługi komputera,
dyspozycyjność do pracy 2-zmianowej (poniedziałek-piątek)
mile widziane uprawnienia SEP,
solidność, obowiązkowość.

Zakres obowiązków:








zapewnienie ciągłości pracy maszyn i narzędzi,
realizacja planowanych przeglądów technicznych,
ocenę stanu technicznego urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych oraz narzędzi,
analiza przyczyn powstawania awarii,
modernizacja narzędzi zgodnie z dostarczoną dokumentacją,
zgłaszanie zapotrzebowań na części zamienne,
budowa, wyposażenie i uruchomienie stanowisk produkcyjnych.

Oferujemy:






ciekawą i odpowiedzialną pracę,
możliwość nabycia nowych kompetencji,
atrakcyjne wynagrodzenie,
szkolenia wewnętrzne i pomoc w adaptacji na nowym stanowisku pracy,
wolne weekendy (praca od poniedziałku do piątku).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „TUR”
(TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU)
na adres e-mailowy rekrutacja.bydgoszcz@volex.com
Na zgłoszenia czekamy do dnia 14.04.2019.
Informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
www.volex.com
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych
przez Volex Poland sp. z o.o. 85-790 Bydgoszcz, ul. Podłużna 11-13, w celu realizacji procesu rekrutacji”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Volex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Podłużnej 11-13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne
do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 21 § 1 i 4 Kodeksu Pracy
oraz art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f RODO. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

