Dołącz do naszego zespołu!
Jesteśmy międzynarodowym koncernem działającym na pięciu kontynentach m. in. w sektorze
usług unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów.
Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych
umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

Elektryk
Miejsce pracy: Zabrze
Opis Stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:


obsługa oraz nadzór elektryczny nad ciągłością pracy linii technologicznej do sortowania
odpadów
nadzór elektryczny nad obiektami i urządzeniami
nadzór nad wykonywaniem pomiarów, przeglądów, napraw, regulacji i konserwacji urządzeń
w zakresie elektryki na liniach do sortowania odpadów komunalnych
planowanie technicznych przerw i przeglądów
zapewnienie wydajnej pracy maszyn i urządzeń sortowniczych
prowadzenie książek obiektów budowlanych
wykonywanie bieżących i okresowych pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych,
piorunochronnych i uziemiających oraz oświetlenia wnętrz i placów
analizowanie przyczyn awarii i wprowadzanie rozwiązań eliminujących źródło problemu
prowadzenie dokumentacji ruchowo-technicznej oraz serwisowej










Wymagania:









wykształcenie techniczne kierunkowe
minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
aktualne uprawnienia SEP E-G1, E-G2
umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
umiejętność czytania schematów elektrycznych
chęć do pracy w systemie 2-zmianowym
umiejętność pracy w zespole
samodzielność, sumienność i dokładność w wypełnianiu obowiązków

Oferujemy:






zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
pracę w otwartym zespole współpracowników
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
silne i dynamiczne wsparcie międzynarodowej firmy

Aplikacje (CV i list motywacyjny) wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule prosimy przesyłać
na adres: rekrutacja@fcc-group.pl
Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV na potrzeby rekrutacji
przeprowadzonej na stanowisko „Elektryk” w FCC Polska Sp. z. o.o. (zgoda w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE)
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

