ELEKTROMECHANIK DS. INFRASTRUKTURY
Miejsce pracy: Baltic Wood S.A
Nr ref.: RZ/AB/07/2020

Zadania:
•
•

•
•
•
•
•

Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń, sieci i instalacji cieplnych na terenie zakładu;
Wykonywanie przeglądów prewencyjnych oraz konserwacji urządzeń, sieci i instalacji
cieplnych, wymiennikowni, instalacji technicznych i technologicznych na terenie
zakładu;
Diagnozowanie oraz usuwanie usterek mechanicznych i elektrycznych oraz naprawa
infrastruktury;
Diagnozowanie błędów związanych z automatyką;
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami dobrej praktyki dokumentacyjnej;
Raportowanie wykonywanych prac oraz pobranych części zamiennych z magazynu;
Dbanie o stan warsztatu, magazynu oraz używanych narzędzi;

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie techniczne – specjalność:
elektryk/elektromechanik/automatyk;
Mile widziane doświadczenie w obszarze gospodarki cieplnej;
Świadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne „E” Grupy 1, 2, 3, wskazane świadectwa
kwalifikacyjne „D”;
Uprawnienia do eksploatacji z zakresu Grupy E-2: punkty - 2), 4), 5), 6), 7),10);
Znajomość budowy, zasad obsługi i eksploatacji technologicznych źródeł ciepła, sieci
cieplnych, węzłów cieplnych;
Znajomość budowy i obsługi rozdzielni, instalacji energetycznych oraz AKPiA;
Znajomość budowy, zasad obsługi i eksploatacji technologicznych sprężarek oraz
instalacji sprężonego powietrza;

• Umiejętność analizowania problemów technicznych i ich rozwiązywania, samodzielne
podejmowanie decyzji;
• Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej;
• Rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania;
• Gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uczenia się;
• Znajomość obsługi komputera; pakiet MS Office;
• Prawo jady kat. B;
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w porze nocnej; tryb pracy 12godzinny w ruchu ciągłym, w ustalonym harmonogramie czasu pracy;
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, od 20 lat na rynku;
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
Serwis odzieży ochronnej, nowy budynek pomieszczeń socjalnych;
Benefity: świadczenia pieniężne w okresach świątecznych, dofinansowanie do kolonii
oraz paczki mikołajowe dla dzieci pracowników, wycieczki integracyjne;
Ubezpieczenie grupowe z opieką medyczną;
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkolenia;
Przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zespołowej;

Aplikując pod niniejszy link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=68b3e5c54c4e
409c9bd0865870eb1029

