
MAKING A 

DIFFERENCE 

AROUND 

THE WORLD

Zakres obowiązków: 
• Przestrzeganie obowiązujących standardów z zakresu BHP,
• Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń w zakresie mechanicznym, 

elektrycznym i pneumatycznym
• Usuwanie usterek i diagnozowanie przyczyn awarii
• Montaż nowych instalacji oraz urządzeń
• Przeprowadzanie modernizacji linii produkcyjnych/ maszyn
• Wykonywanie prac dodatkowych, związanych z utrzymaniem ruchu i infrastrukturą
• Obsługa infrastruktury technicznej
• Utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej: usuwanie usterek i diagnozowanie przyczyn awarii
• Obsługę narzędzi/maszyn konwencjonalnych (wiertarki, szlifierki, itp).
• Rozwiązywanie trudnych i złożonych problemów razem z zespołem.
• Raportowanie z wykonanych działań w formie wskazanej przez pracodawcę.

Wymagania:
• Wykształcenie min. zasadnicze mechaniczne
• Mile widziane uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
• Uprawnienia SEP do 1kV,
• Prawo jazdy kat. B
• Dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.
• Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
• Praktyczna wiedza i chęć dalszego rozwoju w obszarze mechaniki/ elektryki/ pneumatyki/ hydrauliki.
• Znajomość obsługi komputera
• Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• Umiejętność czytania i posługiwania się schematami elektrycznymi i dokumentacja,
• Chęć rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w szkoleniach,

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin 
• Atrakcyjne wynagrodzenie.

Dodatkowe benefity m.in. Premia za polecenie pracownika 1500 zł, dodatki świąteczne w formie bonów, bilety na 
imprezy kulturalno-sportowe, wczasy pod gruszą, owocowe wtorki, opieka medyczna LuxMed dla pracownika i rodziny, 
ubezpieczenie grupowe, obsługa prawna

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

Armacell Poland Sp. z o.o. lider na rynku izolacji technicznych w związku z intensywnym   rozwojem poszukuje 

kandydatów na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK

Miejsce pracy:  Środa Śląska

Jesteś osobą poszukującą nowych doświadczeń, chcesz nauczyć się czegoś nowego? 
Dołącz do nas!

Armacell Poland Sp. Z o.o.
Ul. Targowa 2, 
55-300 Środa Śląskarekrutacja@armacell.com 

https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/


