PZ CORMAY S.A. to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych
i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 30 lat produkujemy i
rozwijamy testy stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Obecnie zaopatrujemy klientów
w ponad 90 krajach na całym świecie.
Naszą misją jest uzyskanie pełnego zadowolenia Klientów na całym świecie z użytkowania
oferowanych przez nas produktów oraz służenie radą, pomocą i doświadczeniem.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNYM –
utrzymanie ruchu
Miejsce pracy: Marynin pod Lublinem
Dołączając do nowego zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:






Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz linii technologicznych
Nadzór i codzienną kontrolę stanu technicznego urządzeń
Konserwację i wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń zgodnie z
instrukcjami obsługi
Prowadzenie zapisów jakości zgodnie z obowiązującymi procedurami
Modernizację maszyn i urządzeń

Nasze oczekiwania to:











wykształcenie min średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne
praktyczna wiedza z zakresu informatyki, instalacji technicznych w tym hydrauliki i
pneumatyki
znajomość układów automatyki przemysłowej
mile widziane doświadczenie w utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym
mile widziana znajomość obsługi aparatury analitycznej
znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie min. w stopniu komunikatywnym
biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)
prawo jazdy kategorii B
uprawnienia SEP do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV
kreatywność, inicjatywa, energia, wysokie zaangażowanie w pracę

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:






stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
niezbędne narzędzia pracy
możliwość skorzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej
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możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i karty multisport

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl
w temacie podając numer referencyjny: DOT_Marynin_25
Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

2

