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ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.

Jako część rodzinnego koncernu Senata GmbH od momentu powstania w 1927 roku stawiamy na 
systematyczny i trwały rozwój. W naszych fabrykach rocznie produkujemy ok. 300 000 napędów. 
Nasze silniki elektryczne i przekładnie to produkty mające przed sobą dużą perspektywę rynkową 
zapewniające nam czołową pozycję na rynku światowym. Posiadamy spółki-córki w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji oraz przedstawicielstwa zagraniczne we wszystkich najważniejszych krajach 
przemysłowych. Od 2013 roku działamy w naszej siedzibie w Lublinie i chcemy kontynuować nasz 
sukces na polskim rynku.

Miejsce pracy : Lublin

Oferujemy:
Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej  firmie
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatkowe wypłaty pieniężnie w okresach świątecznych, dofinansowanie do wypoczynku
Rozbudowany system premiowy
Szeroka oferta szkoleń
Bezpłatne posiłki

Obecnie poszukujemy kandydatów  na stanowiska :

 Operator Działu Montażu (K/M)

Wymagania:

 Podstawowa wiedza techniczna z zakresu budowy maszyn
 Preferowane doświadczenie w montażu (elektrycznych) silników i przekładni
 Dobra znajomość rysunku technicznego
 Dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe i suwnice sterowane z poziomu„0”

Zakres obowiązków:

 Montaż napędów elektrycznych

 Operator Działu Uzwojeń (K/M)

Wymagania:

 Preferowane doświadczenie w firmie produkcyjnej 
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 Preferowane uprawnienia na wózki widłowe 
 Dodatkowym atutem będą uprawnienia SEP i suwnice sterowane z poziomu„0”

Zakres obowiązków: 

 Maszynowe i ręczne uzwajanie silników elektrycznych, wykonywanie połączeń cewek 
uzwojeń, formowanie czoła uzwojeń, impregnowanie oraz wykonywanie testów 
elektrycznych montaż terminali silników elektrycznych

 Pracownik Kompletacji Działu Logistyki (K/M)

 Wymagania:

 Preferowane doświadczenie  przy pracy w magazynie 
 Uprawnienia na wózki widłowe
 Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu logistyki 

Zakres obowiązków:

 Zgodnie z dokumentami wewnętrznymi komisjonowanie towarów dla Działu Produkcji oraz 
rejestracja w systemie ERP

 Wewnętrzne wydawanie materiałów do Działu Produkcji
 Meldowanie różnic magazynowych i ewentualna rejestracja korekt

 Magazynier - Pakowacz Działu Logistyki (K/M)

 Wymagania:

 Preferowane doświadczenie przy pracy w magazynie 
 Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu logistyki 
 Uprawnienia na wózki widłowe 
 Dodatkowym atutem będą uprawnienia suwnice sterowane z poziomu„0”

Zakres obowiązków:

 Jakościowe i terminowe pakowanie gotowych wyrobów

Osoby zainteresowane pracą w naszej Firmie zachęcamy do złożenia swojego CV :

 w wersji elektronicznej na adres: jobs@abm-polska.pl  (w tytule maila proszę o podanie stanowiska 
na które Państwo aplikują)  
 lub

 przesłanie na adres:
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. Dział Kadr, ul. Erazma Plewińskiego 18, 20-277 Lublin

Oferty pracy dostępne są na stronie www.abm-polska.pl w zakładce Kariera/Oferty Pracy. Złożone dokumenty 
aplikacyjne  zostaną uwzględnione podczas rekrutacji odpowiadających profilowi Kandydata. Jednocześnie informujemy, 
iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


