Deftrans to polski producent wysokiej jakości mebli
łazienkowych i kuchennych. Fabryka powstała 20 lat
temu nieopodal znanych w Polsce obszarów „Natura
2000” oraz Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.
Obecnie zespół Deftrans tworzy ponad 500 specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników, zarządzanych według najlepszych europejskich standardów.
Produkujemy 100 tysięcy sztuk mebli w skali miesiąca
dla odbiorców z ponad 30 krajów świata.

www.deftrans.com.pl

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: Odolanów

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ
NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
• nadzór nad istniejącymi aplikacjami PLC,
• diagnozowanie oraz naprawa usterek z zakresu
elektryki, automatyki, sterowania,
• przeprowadzanie pomiarów elektrycznych,
• odpowiedzialność za wdrożenie TPM,
• udział w projektach, modyfikacji i modernizacji maszyn
oraz nowych uruchomieniach,
• współpraca z dostawcami części zamiennych,
• współpraca z pracownikami utrzymania ruchu podczas
usuwania awarii,
• przestrzeganie przepisów bhp i przepisów
przeciwpożarowych,

OCZEKUJEMY:
• wykształcenie wyższe techniczne preferowane w zakresie elektroniki,
automatyki, mechatroniki (lub kierunki pokrewne poparte stosownym
doświadczeniem zawodowym),
• minimum rok doświadczenia na stanowisku automatyka, najchętniej
w środowisku produkcyjnym,
• umiejętność analizy i interpretacji schematów elektrycznych,
układów elektronicznych,
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu mechaniki i elektroniki
(w tym systemów sterowania),
• wiedza z zakresu techniki napędowej (SEW, Lenze, Rexroth),
• praktyczna znajomość sterowników Siemens S7, Beckhoff
TwinCAT, sensoryki, układów pneumatycznych i wykonawczych,
• znajomość rysunku technicznego,
• uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV,
• dyspozycyjność, odpowiedzialność, gotowość do pracy zmianowej.

CO NAS WYRÓŻNIA:
•
•
•
•

bardzo ciekawa praca w nowoczesnym środowisku przemysłowym, wykorzystującym najnowsze technologie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
ambitna, rozwijająca i odpowiedzialna praca, gwarantująca podnoszenie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
gwarantowany cykl szkoleń,
• praca w kreatywnym zespole, który tworzy różnorodne produkty na międzynarodowe rynki.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat stanowiska.
Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@deftrans.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

