Grupa Górażdże – wiodący producent cementu, betonu towarowego i kruszyw, członek
międzynarodowego koncernu HeidelbergCement poszukuje kandydatów do Spółki
Górażdże Beton na stanowisko:

Praktyki – Automatyka- systemy sterowania
miejsce pracy: Chorula

Kim jesteśmy?
Jesteśmy dużym, zgranym zespołem tworzącym Dział Remontów i Inwestycji spółki Górażdże Beton.
Stawiamy na profesjonalizm oraz
przyjazne relacje. Szukamy najbardziej utalentowanych
pracowników, którzy chcieliby poznać utrzymanie i rozwoju systemów produkcyjnych.

Zadania:
Wsparcie w codziennych czynnościach operacyjnych specjalistów ds. technicznych.


utrzymanie systemów produkcyjnego – administracja (zarządzanie użytkownikami,
konserwacja systemu produkcyjnego, aktualizacje systemu, archiwizacja, wymiana zużytego
sprzętu);
rozwój systemów produkcyjnego, recyklingu, załadunku silosów – instalacje na nowych
lokalizacjach, modernizacje obecnych;
kontrola i kalibracje systemu produkcyjnego na łączu wagi, sony wilgotności, czujniki
temperatury, mierniki konsystencji;
wykonywanie/aktualizacji dokumentacji technicznej z w/w zakresu;





Od kandydatów oczekujemy:
Poszukujemy osób, które nastawione są na:




naukę i nowe zadania
mają wykształcenie średnie lub wyższe: automatyka lub systemy sterowania
znają i chętnie się nauczą więcej: programowanie PLC, MS VisualStudio, łączenie obwodów i
układów elektrycznych

Oferujemy:




rozwój zawodowy, szkolenia
współpraca z ekspertami w dziedzinie automatyki
zdobycie doświadczenia niezbędnego do samodzielnej pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych na
adres: kariera@gorazdze.pl

Zgadzam się na przetwarzanie przez Górażdże Beton Sp. z o. o z siedzibą w Choruli, ul.
Cementowa 1 , 47-316 Górażdże , KRS 0000051234 podanych przez mnie danych osobowych

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, o pracę na którym się ubiegam jak
również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Górażdże Beton Sp. z
o.o. na rożne stanowiska pracy. Podstawą przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o celu, podstawie i okresie przetwarzania moich
danych osobowych, o odbiorcach moich danych, jak również o prawie żądania od
administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

