
 

 
 
 

 

ZOELLER  TECH Sp. z o.o. należąca  do  grupy  Zoeller-Kipper GmbH,  jednego  z  europejskich liderów  z  branży  

pojazdów komunalnych, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem szuka kandydatów na następujące stanowisko: 

 
Specjalista ds. utrzymania ruchu 
Nr ref: 11/03/2017 
Miejsce pracy: Rekowo Górne (k. Redy) 

 

Opis stanowiska: 

 zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa maszyn produkcyjnych 
 realizacja przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem 
 diagnozowanie i usuwanie usterek i awarii 
 współpraca z zewnętrznymi firmami serwisowymi, ochroniarską i sprzątającą 
 opieka nad dokumentacją techniczną podległych maszyn i urządzeń 

Oczekujemy: 
 

 wykształcenia technicznego o profilu mechanicznym 

 doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej 

 praktycznej znajomości systemów mechaniki, elektryki i hydrauliki przemysłowej 

 dobrej znajomości języka angielskiego 

 posiadanie uprawnień SEP do 1kV będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy:  
 

 ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym koncernie 

 stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk Aplikuj pod 

ogłoszeniem. 
 

 
 

 

Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć klauzule o ochronie danych osobowych.  

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoeller Tech Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych  
rekrutacji.” 

Administratorem danych jest Zoeller Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowo Górne 84-123, Nowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb 
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do 
przeprowadzenia rekrutacji. 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8589e76152c9464b9c265f99598c8695

