We are
looking for
people like you

Jesteśmy skandynawską
firmą o globalnym zasięgu
działania. W równym stopniu dbamy o profesjonalizm, najwyższą jakość
usług i innowacyjność,
jak o przyjazną atmosferę pracy! Poszukujemy
pozytywnej osoby, która
dołączy do naszej ekipy
profesjonalistów.

Młodszy Mechanik Maszyn i Urządzeń Podziemnych
Śledzisz na bieżąco nowości technologiczne? Potrafisz w klarowny sposób wyjaśnić
działanie najbardziej skomplikowanych urządzeń? A może lubisz ten moment, kiedy
Twoja wiedza i umiejętności wprawiają maszynę w ruch? Jeśli tak - dołącz do naszego
zespołu i rozpocznij kolejny etap swojego rozwoju zawodowego w międzynarodowym
środowisku pasjonatów nowoczesnych technologii.
Łatwy i przyjemny start w pracy bez stresu z olbrzymim wsparciem
Przeprowadzimy specjalnie dla Ciebie szkolenie wstępne. Poznasz swoich przyszłych
kolegów, na których będziesz mógł zawsze liczyć, przekażą Ci swoją wiedzę popartą
doświadczeniem. Będziesz pracował w zgranym, małym i przyjaznym zespole.
Nauczymy Cię jak znajdować samodzielnie w naszej bazie wiedzy niezbędne informacje
techniczne. Zapiszemy Cię do naszego globalnego, certyfikowanego programu dla techników serwisu. Dzięki nam będziesz regularnie podnosił swoje kwalifikacje i uczył się
nowych technologii.
Czym będziesz się zajmował:
•

Serwisowaniem maszyn górniczych w podziemnych zakładach górniczych

•
Sporządzaniem raportów z awarii oraz usterek obsługiwanych maszyn, wykonanych napraw i przeglądów
•

Przeprowadzaniem inspekcji maszyn wg zapotrzebowania

Jakie kompetencje cenimy najbardziej? Czy masz…
•

Wykształcenie min. średnie techniczne (mechaniczne lub elektryczne)

•

Wiedzę teoretyczną jako podstawę, brak doświadczenia Ciebie nie dyskwalifikuje

•
Wiedzę teoretyczną dotyczącą układów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych maszyn roboczych
•

Podstawową znajomość obsługi komputera - MS Office

•

Podstawy języka angielskiego (mile widziane)

•

Umiejętność pracy w zespole i z klientem

Dodatkowe benefity
•

Wsparcie w relokacji 			

•

Prywatna opieka medyczna

•

Karta sportowa				

•

Ubezpieczenie na życie

•

Kompleksowy program wdrożenia •

Szkolenia wewnętrzne

•

Prezenty świąteczne 			

Projekty społeczne

•

Imprezy i spotkania integracyjne

•

Wyślij swoje CV na adres: serwis.podziemny@epiroc.com
Prosimy o dołączenie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w aplikacji o pracę dla celów
niezbędnych dla obecnego i przyszłego procesu rekrutacyjnego przez Epiroc Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa”. Administratorem danych jest Epiroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie
178, 02-486 w Warszawie. Dane zawarte w aplikacji o pracę przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem
bieżących oraz przyszłych rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom.

United. Inspired.

epiroc.com

