
 

Obecnie szukamy kogoś, kto wzmocni nasz zespół 
 

ELEKTROMECHANIK / MŁODSZY ELEKTROMECHANIK   
EKSPLOATACJA REMONTY I NAPRAWY MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH 

OSOBA BĘDZIE RAPORTOWAŁA DO MISTRZA I KIEROWNIKA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU. 

 
ZADANIA NA STANOWISKU: 

 

 Nadzór nad poprawną i bezawaryjną pracą urządzeń elektroenergetycznych, stacji średniego i niskiego 

napięcia, stacji transformatorowych, silników, falowników oraz rozdzielni elektrycznych 

 Bieżące diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych oraz elektromechanicznych maszyn i urządzeń 

oraz aparatury łączeniowej niskiego napięcia 

 Wykonywanie przeglądów okresowych 

 Odpowiedzialność za terminową realizację przydzielonych zadań 

 Odpowiedzialność za stan techniczny powierzonych urządzeń będących na wyposażeniu wydziału oraz 

wyposażeniu osobistym 

 Umiejętność  czytania i analizowania schematów elektrycznych 

 Samodzielność w działaniu oraz własnej inicjatywy 

 

 

PROFIL KANDYDATA:  

 

 Wykształcenie średnie, zawodowe o specjalności elektrycznej lub mechanicznej 

 Doświadczenie na stanowisku elektryk, elektromechanik, automatyk lub pokrewne 

 Posiadanie Świadectwa Kwalifikacyjnego do pracy na stanowisku eksploatacji Grupa E-1 

 Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym 

 Dokładność, dobra organizacja pracy, samodzielność, chęć rozwoju 

 Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 Zdolności manualne do wykonywania prac serwisowych i naprawczych urządzeń elektrycznych i 

elektromechanicznych 

 Predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3 metrów 

 Zaangażowanie w pracę zespołową, proponowanie ulepszeń, stałe doskonalenie się 

 

 

OFERUJEMY: 

  

 Pracę w organizacji o wieloletniej tradycji przemysłowej 

 Pracę w świetnie zarządzanej organizacji, w dobrze współpracujących zespołach nastawionych na 

rozwój wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

 Odzież roboczą oraz nowoczesne narzędzia pracy 



 

REKRUTACJA: 

 

Zachęcamy zainteresowanych Kandydatów do aplikowania, zapewniamy pełną poufność w całym procesie 

rekrutacji. Prosimy o nadsyłanie aplikacji złożonej z życiorysu zawodowego (CV) oraz Listu motywacyjnego, na 

adres mailowy: praca@herbstreith-fox.pl. Telefon kontaktowy w kwestiach związanych z rekrutacją do HR 

Manager 519 330 970, 13 445 62 22. 

Aplikacja musi zawierać klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych Kandydata na potrzeby 

rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Pracodawca zastrzega prawo do zaproszenia do rekrutacji 

wybranych Kandydatów spełniających wymagania opisane w ogłoszeniu. 
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