Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz oddziałami w Europie to firma zajmująca się produkcją specjalistycznych rozwiązań identyfikacyjnych dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Obecnie poszukujemy osób dynamicznych, z pasją i energią do działania, na stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania ruchu i infrastruktury
Miejsce pracy: Gliwice, Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jeżeli jesteś osobą, która:

Wymagania:

• Jest zaangażowana i potrafi samodzielnie podejmować decyzje
w wykonywaniu obowiązków

• Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
• Wysoko rozwinięte zdolności manualne i zmysł techniczny

• Realizuje, niejednokrotnie pod presją czasu, zadania wymagające
skupienia i precyzji

• Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
• Znajomość podstawowych narzędzi pomiarowych

• Szybko i chętnie przyswaja wiedzę oraz akceptuje uwagi dotyczące
np. poprawiania jakości pracy

• Dobry stan zdrowia umożliwiający m.in. podnoszenie i przenoszenie
cięższych przedmiotów

• Charakteryzuje się silną motywacją do osiągania celów, podnoszenia
kwalifikacji i rozwijania idei odpowiedzialności społecznej
• Posiada wysoko rozwiniętą umiejętność organizacji swojej pracy w celu
efektywnej realizacji powierzonych obowiązków
• Jest asertywna i kulturalna w relacjach ze wszystkimi współpracownikami
• Jest zorientowana na budowanie zespołu

• Elastyczność w podejściu, otwartość na zmiany w zakresie obowiązków,
wynikające z faktu ciągłego rozwijania się Organizacji
• Chęć do podejmowania nowych wyzwań, poszerzania zakresu swojej
odpowiedzialności
• Umiejętność nadawania priorytetów oraz zarządzania powierzonymi
zadaniami

• Umiejętnie komunikuje się z innymi oraz jest pozytywnie nastawiona
do życia

• Umiejętność identyfikowania i łagodzenia konfliktów oraz dochodzenia
do kompromisów

zgłoś się do nas!

• Mile widziana znajomość sterowników PLC
• Mile widziane wykształcenie techniczne min. średnie
• Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV i uprawnienia do pracy
na wysokości
• Mile widziana znajomość j. angielskiego
• Znajomość obsługi komputera (MS Office)
• Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:
• Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie

• Dbanie o utrzymanie czystości na stanowisku pracy wg określonych

z planami przeglądów i konserwacji

kryteriów włączając w to np. standard 5S

• Bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego maszyn i urządzeń

• Realizowanie powierzonych zadań z uwzględnieniem wytycznych

wykorzystywanych w procesie produkcji oraz należących

Zintegrowanego Systemu Zarządzania

do infrastruktury w celu zapobiegania potencjalnym awariom

• Wprowadzanie do codziennej pracy usprawnień, które pomagają

• Wykonywanie szerokiej gamy czynności związanych z utrzymaniem

optymalizować procesy zachodzące w firmie

infrastruktury budynku, np. naprawa drobnych usterek w siedzibie Firmy

• Współpraca ze wszystkimi pracownikami firmy oparta na szeroko

i poza nią, wymiana części eksploatacyjnych, obsługa systemów

rozumianym szacunku

klimatyzacji, wentylacji, sprężonego powietrza itd.
• Przeprowadzanie napraw maszyn i urządzeń wykorzystywanych

Etyka zawodowa:

w procesie produkcji oraz należących do infrastruktury
• Diagnozowanie i analiza przyczyn usterek technicznych

• Lojalność, pokora i uczciwość

• Gotowość do rozwiązywania problemów technicznych w sytuacjach

• Szacunek do drugiego człowieka
• Aktywne angażowanie się w projekty np. na rzecz lokalnej społeczności

awaryjnych związanych z maszynami oraz infrastrukturą

• Wysoka kultura osobista

• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku
maszynowego oraz infrastruktury
• Planowanie zakupu części zamiennych
• Wsparcie we wdrażaniu nowych projektów budowy i rozbudowy maszyn
na etapie wykonawczym

Zatrudniając osobę w Marco nastawiamy się na długoterminową współpracę, a oprócz możliwości realizowania zadań pozwalających
na spełnianie pasji do rozwoju zawodowego, oferujemy:
• Pracę w systemie dwuzmianowym na pełny etat z umową o pracę
• Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy oraz posiadanych umiejętności
• Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji (m.in. szkolenia wew. i zew., studia kierunkowe)
• Atrakcyjne świadczenia dodatkowe oraz pakiet dostosowanych do naszych potrzeb benefitów (m.in. ubezpieczenie na życie, pakiet Kultura-Rozrywka-Sport,
pakiet medyczny, możliwość korzystania z funduszu żywieniowego itp.)
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Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego przesłanie CV poprzez naciśnięcie „Aplikuj”.
Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Aplikuj
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z poz. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marco sp. z o.o.
w Gliwicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

