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Firma NOYEN Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów przemysłowych urządzeń myjących na rynku Polskim, 
jak i właścicielem patentów dotyczących efektywnego mycia z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowych i 
innowacyjnych preparatów chemicznych. Dodatkowo firma wykonuje inne urządzenia przemysłowe wyposażone w 
zaawansowane funkcje automatyczne i zrobotyzowane.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

OPERATOR WYCINARKI WODNEJ – WATERJET

Kogo szukamy?

Osoby, która nie boi się wyzwań i chętnie się uczy. Jeśli lubisz prace manualne, fizyczne to szukamy właśnie Ciebie  

Twoje zadania:

 pisanie prostych programów z panelu operatorskiego,
 prawidłowe ułożenie i mocowanie obrabianego przedmiotu,
 wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych i końcowych,
 dbałość o prawidłową kolejność wykonywanych operacji i zabiegów, 
 utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i osprzętu

Czego oczekujemy:

 dobra znajomość rysunku technicznego,
 umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową,
 dobra organizacja pracy,
 dbałość o szczegóły,
 chęć do nauki, samodzielność, zaangażowanie,
 umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane będzie:

 doświadczenie w pracy z maszynami sterowanymi numerycznie,
 uprawnienie do obsługi wózka widłowego,
 uprawnienie do obsługi żurawia stacjonarnego z uchwytem pneumatycznym
 wykształcenie techniczne

Co oferujemy:

 stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 przyjazne środowisko pracy,
 możliwość rozwoju w kierunku technologii obróbki blach i obsługi maszyn CNC,
 ciekawą pracę w polskiej firmie oferującej kompletne technologie mycia przemysłowego ,
 bogaty pakiet socjalny (np. prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny, ubezpieczenie grupowe, 

karta MultiSport itp.)

Miejsce pracy: Lublin

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@noyen.com 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zapraszamy na naszą stronę: www.noyen.com

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami podstawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów 
do pracy w NOYEN Sp. z o.o., dostępnymi pod adresem: http://www.gt85.com.pl/praca/informacje-podstawowe-
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dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy-w-gt85-polska-sp-z-o-o-z-siedziba-w-lublinie

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. 


