Najcenniejszym dla firmy zasobem są ludzie.
REMIX S.A. to Zespół wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.
Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w branży obróbki cieplnej.
Jesteśmy Zespołem, dla którego praca to pasja.

Dołącz do nas już dziś!
Aktualnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:
▪

inżynier serwisu

Zakres obowiązków
▪
▪
▪
▪
▪

obsługa zleceń serwisowych
regulacje i uruchomienia linii technologicznych
wykonywanie przeglądów okresowych
prace montażowe na obiektach
prowadzenie dokumentacji wyjazdowej

Profil kandydata
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalności elektrotechnika, mechanika lub pokrewne
umiejętność czytania, rozumienia i posługiwania się dokumentacją techniczną
znajomość zagadnień sterowania i automatyki urządzeń / znajomość układów sterowania i urządzeń elektrycznych
uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych,
uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu do 1 kV
umiejętność pracy w zespole oraz realizacji zadań samodzielnych
odporność na stres
prawo jazdy kat. B
dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych
mile widziana znajomość języka angielskiego
dodatkowe atuty: znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego, doświadczenie na podobnym stanowisku

Gwarantujemy
▪
▪
▪
▪
▪

pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
atrakcyjne wynagrodzenie
praca z nowymi technologiami
niezbędne narzędzia pracy
możliwość rozwoju zawodowego

Kontakt
▪

▪
▪

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@remixsa.pl oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
W przypadku pytań – kontakt telefoniczny pod numerem +48 514 193 636
Informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje

