Jakość łączy

Grupa EJOT to międzynarodowa organizacja, posiadająca swoje zakłady produkcyjne i biura sprzedaży w 33 krajach w Europie,
Ameryce Północnej, Południowej i Azji. Od 95 lat zaliczamy się do liderów technologii w branży budowlanej. Cechuje nas stabilność
i wartości charakterystyczne dla przedsiębiorstwa rodzinnego. Nasz sukces zawdzięczamy nie tylko inwestycjom w nowoczesne
technologie, ale również w zasoby ludzkie. EJOT to globalna firma oferująca wiele możliwości i wyzwań.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Inżynier form wtryskowych
(miejsce pracy: Ciasna k/Lublińca)
Będziesz odpowiedzialny za:
• Pozyskiwanie i kontakt z dostawcami form i firmami zewnętrznymi;
• Koordynowanie spraw związanych z uruchamianiem nowych form, ich przebudowywaniem i zamawianie części zamiennych;
• Tworzenie dokumentacji technicznej;
• Szukanie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych
• Współpraca z innymi zakładami EJOT w zakresie transferu form oraz w organizacji napraw;
Co Cię wyróżnia:
• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budowa maszyn lub pokrewne;
• Doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych lub branży metalowej;
• Znajomość budowy form wtryskowych;
• Wiedza w zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych;
• Umiejętność czytania rysunku technicznego;
• Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację
• Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem;
• Gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych
U nas możesz liczyć na:
• Pracę w międzynarodowej organizacji z ambitnymi zadaniami
• Możliwość nabycia nowych doświadczeń zawodowych
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji
• Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę, atrakcyjny pakiet socjalny
• Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Jeśli chcesz stać się częścią naszego zespołu, wyślij do nas swoje CV z dopisaną klauzulą:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na poniższy adres lub adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

EJOT Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
tel. 34 35 10 660
ejot@ejot.pl
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.ejot.pl

